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Giết Con Chim Nhại
 

Nguyễn Quốc Khải 
 
Chim nhại 
 
Chim nhại tiếng Anh là 
mockingbird. Mocking 
hay mimicking là bắt 
chước hoặc nhại lại 
trong tiếng Việt. 
Mockingbird là một loại 
chim có khả năng và 
thói quen nhại lại 
khoảng 20 tiếng hót của 
các loại chim khác. 
Ngoài ra, chim nhại có 
thể bắt chước được cả 
tiếng chó sủa, tiếng còi 
xe hơi, tiếng côn trùng, 
và ếch nhái. Danh từ 
khoa học của loại chim 
này là “mimus 
polyglotoss” có nghĩa là 
“nhại” được nhiều “ngôn 
ngữ” khác nhau.  
 
“Chim nhại là một loại chim không làm điều 
gì có hại mà chỉ hót cho chúng ta vui. Nó 
không phá phách vườn tược của người, 
không làm tổ trong kho chứa bắp, nó không 
làm một điều gì ngoại trừ hót từ con tim của 
chúng cho chúng ta nghe. Đó là tại sao giết 
một con chim nhại là một tội ác.” 1/ 
 Trong tác phẩm của Harper Lee, chim 
nhại tượng trưng cho vô tội, thơ ngây, trong 
trắng. Như vậy giết chim nhại là tiêu diệt sự 
vô tội, phá hoại sự ngây thơ, trong trắng.  
Tên của cuốn sách “Giết Con Chim Nhại” 
không có liên hệ nhiều với nội dung cuốn 
sách về nghĩa đen, nhưng đóng vai trò biểu 
tượng quan trọng của cuốn tiểu thuyết.  

 
“Giết Con Chim Nhại” là một tác phẩm văn 
học nổi tiếng của Hoa Kỳ ra đời vào năm 
1960.  Tác giả tên là Harper Lee sanh vào 

năm 1926 tại Monroeville, 
Alabama, ở tận cùng miền 
Nam nước Mỹ. Cha của 
tác giả là Amasa Coleman 
Lee, một luật sư, một nhà 
lập pháp cấp tiểu bang, và 
hậu duệ của Tướng 
Robert E. Lee.  Ở bậc 
trung học, Harper Lee đặc 
biệt quan tâm về văn 
chương. Sau khi tốt 
nghiệp trung học vào 
1944, Harper Lee theo 
học tại Huntingdon 
College ở Montgomery, 
Alabama và tiếp tục quan 
tâm về văn chương và viết 
văn, không chú ý gì đến 
thời trang và hò hẹn bạn 
bè. Harper Lee trở thành 
một thành viên của một 
hội văn chương danh dự.  

 Ít lâu sau, Harper Lee thuyên chuyển 
vào University of Alabama tại Tuscaloosa, 
tham dự viết báo cho trường đại học và tạp 
chí trào phúng Rammer Jammer, và sau 
cùng trở thành chủ bút của tạp chí này. Vào 
năm thứ ba, Harper Lee được nhận vào 
trường luật với dự định theo đuổi sự nghiệp 
của cha. Trường này cho phép sinh viên bậc 
cử nhân theo học để  lấy bằng luật. Sau một 
năm học luật, Harper Lee bỏ ngành này để 
tiếp tục nghiên cứu về văn chương. 
 Vào năm 1949, Harper Lee dọn lên 
New York City, làm nhiều việc khác nhau 
để kiếm sống. Vào năm 1956, Harper Lee 
được gia đình nhà soạn nhạc và viết lời 
Michael Martin Brown tặng cho một quà 
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sinh nhật để hỗ trợ Harper Lee viết toàn 
thời gian trong một năm.  Harper Lee hoàn 
tất bản thảo đầu tiên của cuốn tiểu thuyết 
“Giết Con Chim Nhại” vào 1957. Theo sự 
yêu cầu của nhà xuất bản, Harper Lee biên 
tập lại bản thảo trong hơn hai năm tiếp 
theo.  Sau cùng tác phẩm “Giết Con Chim 
Nhại” được xuất bản vào 1960.  Readers’ 
Digest cô đọng tác phẩm này để cống hiến 
cho độc giả của tạp chí. Do đó số độc giả 
của cuốn truyện “To Kill a Mockingbird” 
tăng lên nhanh chóng.  
 

 Một năm sau tác phẩm đầu tay của 
Harper Lee đoạt được giải thưởng nổi tiếng 
Putlizer về văn chương và một số giải 
thưởng khác. Trong một cuộc phỏng vấn 
với tạp chí Newsweek, tác giả nói “Viết là 
một việc khó nhất trên thế giới … nhưng 
viết là việc duy nhất làm tôi hạnh phúc 
hoàn toàn.” 2/ 
 Vào năm 1962, hãng phim ảnh 
Universal Studio cho ra đời cuốn phim “To 
Kill a Mockingbird” dựa vào tác phẩm của 
Harper Lee. Tài tử Gregory Peck đóng vai 
LS Atticus Finch, một nhân vật chính trong 
truyện.  Cuốn phim nhận được ba 
Academy Awards: (1) Diễn viên xuất sắc: 
Gregory Peck; (2) Kịch bản viết cho phim: 
Horton Foote; (3) Mỹ thuật: Henry 
Bumstead, Alexander Golitzen, and Oliver 
Emert.  Ngoài ra phim “To Kill a 

Mockingbird” còn nhận nhiều giải thưởng 
khác gồm ba giải của Golden Globe và một 
giải của Cannes Film Festival.  
 Vào năm 1966, Harper Lee được Tổng 
Thống Lyndon B. Johnson mời vào Hội 
Đồng Nghệ Thuật Quốc Gia (National 
Council of the Arts). Vào năm 1991, Thư 
Viện Quốc Hội Hoa Kỳ tổ chức một cuộc 
điều nghiên độc giả. Kết quả là cuốn truyện 
của Harper Lee được xem là một cuốn 
sách ảnh hưởng đến cuộc đời của người 
Mỹ rất nhiều chỉ sau cuốn Thánh Kinh. Vào 
năm 2007, Tổng Thống George W. Bush 
đã trao Presidential Medal of Freedom cho 
Harper Lee vì sự đóng góp của tác giả cho 
truyền thống văn chương của Hoa Kỳ.  
 Harper Lee vừa qua đời vào ngày 19 
tháng 2, 2016 ở tuổi 89 tại Monroeville, 
Alabama.  
 
Những nhân vật chính   
 
“To Kill a Mockingbird” bao gồm 11 nhân 
vật chính và 35 nhân vật phụ. Những nhân 
vật nào trong tác phẩm của Harper Lee là 
những con chim nhại?  Jeremy Atticus 
“Jem” Finch và Jean Louise “Scout” Finch, 
hai người con của LS Atticus Finch; 
Charles Barker “Dill” Harris, bạn hàng xóm 
vào mùa hè của Jem và Scout; Tom 
Robinson, người đàn ông da đen, nạn nhân 
tiêu biểu của nạn kỳ thị chủng tộc sâu sa tại 
miền Nam; Arthur “Boo” Radley, người đàn 
ông hàng xóm; và Dolphus Raymond, một 
người đàn ông da trắng, chán ghét đạo đức 
giả trong xã hội da trắng, chọn sống trong 
xã hội da đen, lấy vợ da đen, giả vờ nghiện 
rượu để xã hội không để ý đến mình. 
 Những con chim nhại đó phải sống lẫn 
lộn với những nhân vật ác độc như Bob 
Ewell, một đàn ông da trắng nghiện rượu 
nặng, sống bằng trợ cấp của chánh phủ, bịa 
chuyện Tom Robinson hãm hiếp con gái của 
mình là Mayella Ewell, một cô gái sống cô 
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đơn, thiếu thốn tình thương, nghèo đói của 
thời kỳ đại khủng hoảng kinh tế 1929-1933; 
Horace Gilmer, một đàn ông da trắng kỳ thị 
người da đen nặng nề, một luật sư đóng vai 
công tố viện trong vụ xử Tom Robinson.  
 

 
 
So sánh truyện và thực tế 
 
Harper Lee nói rằng cuốn sách “To Kill a 
Mockingbird” không phải là cuốn truyện viết 
về chính gia đình mình. Nhưng trên thực tế 
có khá nhiều điểm trùng hợp giữa cuốn tiểu 
thuyết và thực tế.  
 Cha của Harper Lee, Amasa Coleman 
Lee, cũng là một luật sư như Atticus Finch. 
Vào năm 1919, Ô. Lee cũng bào chữa cho 
hai người da đen bị tình nghi giết người và 
cũng không thành công. Các nạn nhân bị 
treo cổ. Sau vụ án này, Ô. Lee không tham 
gia vào vụ án nào khác. Mẹ của Harper Lee 
mất khi bà 25 tuổi. Còn mẹ của Jem và 
Scout mất khi chúng 10 và 6 tuổi. Bà Harper 
Lee có người anh trai cũng hơn bà bốn tuổi. 
Lúc nhỏ Harper Lee có tính tình giống con 
trai, hay nổi nóng và đánh lộn như Scout.  
Gia đình của Harper Lee cũng có một người 
quản gia da đen đến giúp việc hàng ngày. 
Anh em Jem và Scout có một bạn hàng xóm 
là Dill. Harper Lee cũng có người bạn trai 

thời thơ ấu là Truman Capote.  Dill sống với 
dì cạnh nhà Scout vào mùa hè. Truman 
Capote cũng sống với dì gần nhà Harper 
Lee khi mẹ đi New York.  Cả Truman lẫn Dill 
đều có có trí tưởng tượng dồi dào và cả hai 
đều thích đọc truyện.  
 Ở cuối đường nhà Harper Lee có một 
ngôi nhà luôn luôn đóng kín cửa, giống như 
căn nhà của Arthur “Boo’ Radley cùng 
đường với nhà của Jem và Scout. Người 
con trai trong gia đình cũng bị rắc rối với 
pháp luật và cũng bị người cha giữ trong 
nhà suốt 24 năm cho đến khi chết vào năm 
1952.  Thực tế còn có một số điểm tương 
tự như trong truyện nhưng không rõ ràng 
như những điểm vừa kể.  
 
Chủ đề của “Giết Con Chim Nhại” 
 
Một chủ đề quan trọng của cuốn truyện là 
sự cộng sinh giữa thiện và ác. Trong xã hội 
có kẻ tốt người xấu. Sự thù hận, thành kiến 
và ngu dốt đe dọa những người ngây thơ 
vô tội như Tom Robinson và Boo Radley. 
Ngay trong một người cũng có lẫn lộn tốt 
xấu. Sự tốt xấu thay đổi theo thời gian. 
Những đứa trẻ thấy mọi người đều tốt cả vì 
chưa gặp ai xấu. Từ tuổi thơ ngây qua đến 
giai đoạn kinh nghiệm, người trưởng thành 
ắt hẳn phải nhìn thấy cái xấu, như Jem, 
Scout, và Dill đã chứng kiến sự dối trá, kỳ 
thị và bất công khi cha chúng thất bại trong 
việc bào chữa cho Tom Robinson tại tòa án 
vì sự vu khống của cha con Ewell.  
 Chủ đề thứ hai của “To Kill a 
Mockingbird” là sự bất bình đẳng trong xã 
hội. Gia đình Finch ở trên thượng từng mức 
thang xã hội ở Maycomb. Dưới đó là những 
người ở trong thị trấn. Kế tiếp là những 
người nông dân dốt nát và bên dưới nữa là 
những kẻ lười biếng như cha con Ewell. 
Cộng đồng da đen mặc dù có những người 
có khả năng có tài vẫn phải nằm bẹp ở đáy 
tận cùng của xã hội. Sự phân chia đẳng cấp 
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xã hội cứng nhắc như vậy thật là phi lý và 
mang tính cách hủy hoại làm cho xã hội mất 
sự hài hòa và khả năng thăng tiến. 
 Như Jem giải thích cho Scout “Có bốn 
loại người trong xã hội. Có loại người bình 
thường như chúng ta và những người hàng 
xóm. Có loại người như gia đình 
Cunningham sống trong rừng. Loại người 
giống như gia đình Ewells  sống cạnh đống 
rác, và những người da đen.”  Nhưng dưới 
con mắt ngây thơ của Scout, trên thế giới 
này chỉ có một loại người. Đó là người. 
 Sau khi “To Kill a Mockingbird” được 
xuất bản và trở thành cuốn sách bán chạy 
nhất vào năm 1960, những người da trắng 
ở miền Nam đồng loạt tổ chức những cuộc 
biểu tình chống đối cuốn tiểu thuyềt. Để trả 
lời gián tiếp những người này, trong một 
cuộc phỏng vấn, Harper Lee tuyên bố rằng 
“Một nhà văn nên viết về những gì tác giả 
biết và viết một cách trung thực.” 3/ Ảnh 
hưởng của cuốn sách “To Kill a 
Mockingbird” rất sâu rộng, đã giúp cho 
phong trào đòi quyền công dân (civil rights) 
đang phát triển lớn mạnh thêm. Chống lại 
nạn kỳ thị chủng tộc là một chủ đề quan 
trọng nhất của cuốn sách. 
 Biểu tượng của việc chống nạn kỳ thị 
chủng tộc là LS Atticus Finch, một người 
đàn ông da trắng can đảm và cương trực. 
Ông dám đứng lên chống lại cả một xã hội 
mang nặng thành kiến sai lầm đối với 
người da đen. Một điều may mắn là Atticus 
Finch không thật sự hoàn toàn bị đơn độc 
trong cuộc tranh đấu cam go cho lẽ phải. 
Cảnh sát trưởng Heck Tate, một người da 
trắng, nhưng tin vào việc bảo vệ những 
người vô tội. Thay vì chỉ định một luật sư 
tầm thường để bào chữa cho Tom 
Robinson, chánh án John Taylor, một 
người da trắng, đã yêu cầu Atticus Finch, 
một luật sư có kinh nghiệm, bênh vực cho 
bị cáo. Trong phiên tòa, Atticus Finch đã 
chứng tỏ là một luật sư điêu luyện, Ông đã 

đưa ra những bằng cớ rõ ràng để chứng 
minh Tom Robinson vô tội, nhưng cũng 
không thay đổi được thành kiến và sự kỳ 
thị của bồi thẩm đoàn gồm toàn là người da 
trắng. Dù không thành công trong vụ án 
Tom Robinson,  Atticus Finch tạo hi vọng 
cho nhiều người, nhất là những người gốc 
Phi châu, rằng thật sự có những người da 
trắng làm những điều phải.  
 Lòng dũng cảm đã được đề cao trong 
cuốn truyện. Trong đoạn văn giải thích về lý 
do tại sao lại nhận bênh vực cho Tom 
Robinson, Atticus Finch nói với Jem rằng 
“Bố muốn con thấy lòng dũng đảm thực sự 
là gì, thay vì nghĩ rằng dũng đảm là người 
đàn ông với khẩu súng trong tay. Đó là khi 
con biết con sẽ thất bại trước khi bắt đầu, 
nhưng con vẫn bắt đầu và con theo đuổi nó 
tới cùng dù có chuyện gì xẩy ra.” Lòng 
dũng cảm này cũng được ba đứa trẻ bộc lộ 
bằng cách từ chối về nhà, ở lại để bảo vệ 
Atticus Finch trước sự bao vây của đám 
đông muốn xông vào nhà tù bắt giết Tom 
Robinson. Chúng đã thành công làm đám 
đông tan hàng.  
 Atticus Finch là một anh hùng dưới mắt 
người da đen và ngay cả một số người da 
trắng trong cuốn tiểu thuyết. Atticus Finch 
không phải một vị thánh mà là một con 
người bình thường theo đuổi một số 
nguyên tắc đạo đức và giao tiếp, một luật 
sư có lương tâm và trách nhiệm, và một 
người cha đáng yêu.  “Dù là ở nhà, hay 
ngoài đường phố,  hay trong phòng xử tại 
tòa án, Atticus Finch cũng cùng là một 
người được ngưỡng mộ. Ông không phải 
là một nhà truyền giáo, cũng không phải là 
một người chạy theo lợi lộc, và cũng không 
phải là người mơ mộng thiếu thực tế. 
Atticus Finch là Atticus Finch.”  4/ 
 Nhiều nhà phê bình cho rằng “To Kill a 
Mockingbird” là một cuốn tiểu thuyết có chủ 
đề chính là mối liên hệ chủng tộc tại Hoa 
Kỳ, đặc biệt là miền Nam. Nhà phê bình 
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Harding Lemay đã viết “Nỗi ô nhục gặm 
mòn tinh thần của những người miền Nam 
đã được khai thác trong vấn đề đối xử với 
người da đen.” 5/ 
 Thật vậy, hãy nghe Atticus Finch giải thích 
cho các con về thế nào là kỳ thị chủng tộc: 
 “Khi các con lớn lên, các con sẽ thấy 
người da trắng lừa bịp người da đen hàng 
ngày trong cuộc sống của các con, nhưng 
để cho bố nói với các con một điều này và 
đừng bao giờ quên nó nhé – bất cứ khi nào 
một người da trắng làm điều đó với một 
người da đen, bất kể người da trắng đó là 
ai, ông ta giầu có như thế nào, hay xuất 
thân từ một gia đình danh giá như thế nào, 
người da trắng này là một thứ rác rưởi.” 6/ 
 Và tiếp theo là một lời cảnh cáo mạnh 
mẽ và đáng sợ: 
 “Không có một điều gì làm cho bố ghê 
tởm hơn là một người da trắng hạ cấp lợi 
dụng sự dốt nát của một người da đen. Đừng 
tự lừa dối mình – tất cả sẽ tích lũy lại và một 
ngày nào đó chúng ta sẽ phải trả giá cho việc 
làm này. Bố hi vọng rằng điều đó sẽ không 
xẩy ra trong cuộc đời của các con.” 7/ 
 Đúng 30 năm sau, đạo luật “Civil Rights 
Act of 1964” ra đời tại Hoa Kỳ cấm mọi sự 
phân biệt dựa trên chủng tộc, mầu sắc, tôn 
giáo, giới tính, hay nguồn gốc quốc gia. 
Những người như Harper Lee, Atticus 
Finch, John Taylor là những người miền 
Nam đã góp phần không nhỏ vào sự thành 
công của phong trào đòi dân quyền. 
 
Cốt truyện 
 
Cốt truyện “To Kill a Mockingbird” khá giản 
dị, nhưng lỗi hành văn như kể truyện của 
tác giả một phần lớn đã giúp cho cuốn 
truyện thu hút được sự chú ý của độc giả. 
Một khi đã khởi sự đọc vài trang, người đọc 
dường như bị thôi miên để đọc tiếp cho 
đến hết truyện và lại còn mong ước nó 
không bao giờ chấm dứt.  

 Câu truyện xẩy ra vào thập niên 1930 
trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế thế giới. 
Vào thời điểm đó, hàng triệu người Mỹ mất 
việc làm. Nhiều người mất nhà, mất đất, 
mất cả nhân phẩm. Nhiều người bỏ đi kiếm 
việc làm ở nơi xa, nhưng khó khăn kinh tế 
xuất hiện khắp nơi. Một nửa số người Mỹ 
gốc Phi châu sống ở miền Nam bị đẩy vào 
tình trạng cùng cực. Ngay cả những việc 
làm lương thấp nhất thường dành cho 
người da đen cũng bị người da trắng chiếm 
đoạt. Tại Alabama cũng như ở những tiểu 
bang khác ở miền Nam nước Mỹ, sự phân 
chia chủng tộc là một lối sống vào giai đoạn 
này. Trường học, nhà thờ, bệnh viện, tòa 
án, và những nơi công cộng đều có những 
khu riêng dành cho người da đen. Ngay cả 
tại một số tòa án, người da đen phải tuyên 
thệ với bản Thánh Kinh khác.  
 GS Joanne Gabbin của James 
Madison University lớn lên trong hai thập 
niên 1950 và 1960 nói rằng khi còn là một 
đứa trẻ, bà đã nhìn thấy hình ảnh Emmett 
Till, một đứa bé da đen, 14 tuổi bị giết chỉ vì 
nó huýt sáo một người đàn bà da trắng.  
Vào thời đó, những người da đen thông 
thường không được chọn vào bồi thẩm 
đoàn.  Do đó, phán quyết của tòa thường là 
bất công cho người da đen.    
 Không gian là thành phố yên lặng 
Maycomb (giả tưởng), Alabama, nơi hai 
anh em Jeremy Atticus “Jem” Finch và 
Jean Louise “Scout” Finch sinh sống cùng 
với cha hành nghề luật sư Atticus Finch. 
Trong nửa phần đầu của cuốn truyện, 
Harper Lee mô tả về cuộc sống yên bình 
nhưng nghịch ngợm của hai anh em Jem 
(10 tuổi) và Scout (6 tuổi) khi chúng đối tác 
với những người hàng xóm và cha của 
chúng. Vào mùa hè, hai anh em đón nhận 
thêm một đứa bạn trai cùng lứa tuổi, cháu 
ruột của một bà hàng xóm. Với trí tò mò và 
óc tưởng tượng, ba đứa trẻ tìm thú vui 
trong các cuộc thám hiểm và tìm hiểu 
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những người cùng xóm với chúng, trong đó 
Boo Radley, người đàn ông da trắng quanh 
năm sống trong nhà và chỉ ra ngoài khi trời 
tối. Nhiều chuyện đồn đại về nhân vật kỳ 
quái này như chuyên ăn thịt sóc, mèo, và 
từng giết người, khiến bọn trẻ lại càng hiếu 
kỳ. Chúng vừa sợ Boo, vừa muốn chọc 
ghẹo anh ta, vừa muốn xem hình dạng như 
thế nào.  
 Vào một mùa thu đầu tiên đến trường 
học của Scout, trên đường về nhà, cô bé 
và anh tìm thấy món quà để trong hốc cây 
trên mảnh đất của Boo Radley. Chúng trở 
nên bạo dạn hơn và bắt đầu trọc ghẹo Boo 
Radley. Nhưng Atticus Finch cấm lũ trẻ 
không được làm như vậy mà phải thông 
cảm trước khi phán xét người khác. Ông 
nói với lũ trẻ: 
 “Các con không bao giờ thật sự hiểu 
được một người cho đến khi các con xét đoán 
sự việc từ quan điểm của người này, cho đến 
khi các con đặt mình vào địa vị của họ.”  
 Một buổi tối, Chánh Án John Taylor ghé 
nhà Atticus Finch để yêu cầu ông biện hộ 
cho Tom Robinson, một người da đen, bị 
buộc tội hãm hiếp Mayella Ewell, một phụ 
nữ da trắng. Dù bị cư dân Maycomb chống 
đối, Atticus Finch vẫn đồng ý bào chữa cho 
Tom Robinson.  Một số bạn ở trường trêu 
chọc Jem và Scout và gọi cha của chúng là 
“kẻ yêu bọn mọi đen.” Scout nổi nóng và 
đánh lộn với kẻ nhạo báng để bênh vực 
cha của mình. Trái lại khi người giúp việc 
da đen Calpurnia đưa đến thăm nhà thờ 
của người da đen, Scout và Jem được 
chào đón nồng hậu.  
 Vào đêm hôm trước phiên xử, Tom 
Robinson bị đưa về giam tại một nhà tù nhỏ 
tại quận Maycomb. Tiên đoán trước được 
rắc rối có thể xẩy ra, Cảnh Sát Trưởng 
Heck Tate nhờ Atticus Finch đến canh gác 
nhà tù. Chẳng bao lâu, một đám đông 
chừng 20 người do Walter Cunningham 
hướng dẫn, tụ tập trước nhà tù đòi giết 

Tom Robinson vì họ sợ tòa án sẽ tha bổng 
Tom. Jem, Scout, và Dill lẻn ra khỏi nhà và 
đến nhà tù xem Atticus Finch làm gì. Khi 
thấy ông bị bao vây, lũ trẻ lách qua đám 
đông đến cạnh để bảo vệ Atticus Finch. 
Scout nhận ra Ô. Walter Cunningham, cha 
một người bạn cùng trường và cũng là một 
thân chủ cũ của Atticus Finch. Scout nhắc 
lại những việc cha của mình đã làm cho 
Walter Cunningham và quận Maycomb 
khiến ông này xấu hổ và ra lệnh cho mọi 
người giải tán.  
 Ngày hôm sau ba đứa trẻ lại một lần 
nữa lẻn ra khỏi nhà, phiêu lưu đến tòa xem 
xử án. Tầng dưới của tòa không còn chỗ, 
ba đứa bé lên lầu ngồi xem chung với 
những người da đen. Lời khai của nhân 
chứng là hai cha con Ewell hoàn toàn bịa 
đặt. Bob Ewell là một người cha vô trách 
nhiệm, nghiện rượu nặng, hay đánh đập 
con cái, không có tiền nuôi con, khiến 
chúng phải kiếm sống bằng cách khai thác 
bãi rác chung quanh nhà. Mayella Ewell là 
một gái lớn của Bob Ewell, một thiếu nữ da 
trắng sống trong nghèo đói và cô đơn.  
Chính Mayella tấn công tình dục Tom 
Robinson nhưng không được đáp ứng. 
Mayella bị cha bắt gặp và đánh đập. Nhưng 
tại tòa, Mayella khai là Tom Robinson đánh 
và hãm hiếp mình.  
 Mayella khai bị đánh vào phía bên trái 
của mặt và Bob Ewell là người thuận tay 
trái. Trong khi đó, Tom Robinson luôn luôn 
dùng tay phải vì tay trái bị liệt vì một tai nạn 
lúc còn trẻ khi sử dụng máy tách hột ra khỏi 
bông gòn. Lời khai của Tom Robinson trái 
ngược với lời khai của hai nhân chứng.  
 Phần biện hộ của LS Atticus Finch 
chấm dứt bằng một kết luận thành khẩn. 
Nó tóm tắt rành mạch vụ án Tom Robinson 
như sau: 
 “Thưa quý vị, tôi sẽ rất vắn tắt. nhưng 
tôi muốn dùng thời gian còn lại của tôi với 
quý vị để nhắc nhở quý vị rằng vụ án này 
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không khó khăn. Nó không đòi hỏi phải xem 
xét tỉ mỉ những dữ kiện phức tạp, nhưng vụ 
án này sẽ đòi hỏi quý vị cần phải chắc chắn 
rằng không có sự nghi ngờ hợp lý nào về tội 
của bị can . Để bắt đầu, vụ kiện này không 
bao giờ nên được đưa ra tòa xét xử. Tiểu 
bang không đưa ra một chứng cớ y khoa 
nào để chứng minh rằng tội ác mà Tom 
Robinson bị cáo buộc đã xẩy ra.  Thay vào 
đó lại dựa vào lời khai của hai nhân chứng, 
mà chứng cớ không những không đáng tin 
cậy trong cuộc thẩm vấn mà còn hoàn toàn 
bị phủ nhận bởi bị cáo. Bây giờ có chứng cớ 
chi tiết cho thấy rằng Mayella Ewell bị đánh 
đập tàn bạo bởi một người hầu như độc 
nhất bằng tay trái. Và Tom Robinson đang 
ngồi trước quý vị, đã tuyên thệ với bàn tay 
tốt của mình – tay phải.” 
 “Tôi không có điều gì ngoại trừ lòng 
thương hại từ trong thâm tâm của tôi dành 
cho nhân chứng chính của tiểu bang. Cô ta 
là một nạn nhân của sự nghèo khổ và ngu 
dốt tàn bạo.  Nhưng sự thương hại của tôi 
không mở rộng đối với việc cô ta gây nguy 
hiểm cho tính mạng của một người, khi cố 
gắng để xóa bỏ tội lỗi của chính mình. 
Thưa quý vị bây giờ tôi nói tội lỗi vì chính 
tội lỗi đã thúc đẩy cô ta. Cô ta không dính 
vào một tội ác nào cả. Cô ta chỉ đơn thuần 
xâm phạm đến những quy tắc cứng nhắc 
và được tôn trọng lâu đời của xã hội, 
những quy tắc nghiêm khắc đến nỗi ai vi 
phạm sẽ bị xua đuổi ra khỏi chúng ta vì 
không thích hợp để sống chung. Cô ta phải 
tìm cách tiêu hủy những bằng chứng về sự 
phạm lỗi của mình. Nhưng bằng chứng đó 
là gì?  Chính là Tom Robinson, một nhân 
mạng. Cô ta phải loại trừ Tom Robinson.  
Đối với cô ta, Tom Robinson là tang vật 
nhắc nhở điều mà cô ta đã làm.” 
 “Cô ta đã làm gì? Cô ta cám dỗ một 
người da đen. Cô ta là người da trắng và cô 
ta cám dỗ một người da đen. Cô ta đã làm 
một vài điều không thể nói ra được trong xã 

hội của chúng ta: Cô ta hôn một người đàn 
ông da đen. Không phải là một ông chú cao 
tuổi, nhưng là một thanh niên khỏe mạnh. 
Không có quy tắc nào quan trọng đối với cô 
ta trước khi cô ta vi phạm, nhưng nó sẽ xụp 
đổ xuống đầu của cô ta sau đó.” 
 “Những nhân chứng, ngoại trừ cảnh sát 
trưởng của quận Lincoln, trình diện trước 
quý vị - tại tòa – với sự tự tin đáng hoài 
nghi rằng lời khai của họ không nghi ngờ 
được; tự tin rằng quý vị sẽ đồng ý với họ về 
một giả thuyết – giả thuyết ác hại – rằng tất 
cả những người da đen nói láo; tất cả 
những người da đen căn bản là vô luân lý; 
tất cả những người da đen không có thể tin 
cậy được ở gần những phụ nữ của chúng 
ta, một giả thuyết tự nó đã sai lầm – mà tôi 
không cần phải chỉ dẫn cho quý vị.”  
 “Và như vậy, một người da đen thầm 
lặng, khiêm tốn, đáng kính trọng, cả gan 
cảm thấy thương hại một người phụ nữ da 
trắng, đã phải nói những lời chống lại hai 
người da trắng. Bị can không có tội. Nhưng 
một người trong phòng tòa án này có tội.”  
 “Thưa quý vị, trong đất nước này, tòa 
án của chúng ta là những cơ chế san bằng 
những bất công.  Trong tòa án của chúng 
ta, tất cả mọi người đều bình đẳng. Tôi 
không là một người lý tưởng hóa để mà tin 
tưởng một cách vững chắc vào sự liêm 
chính của tòa án và hệ thống bồi thẩm 
đoàn của chúng ta. Đây không phải là lý 
tưởng đối với tôi. Đây là một thực tế làm 
việc sống động. “ 
 “Tôi tin chắc rằng quý vị sẽ cứu xét một 
cách dễ dàng những bằng chứng mà  quý 
vị đã nghe, đi tới một quyết định, và trả 
người này về với gia đình của ông ta.” 
 “Nhân danh Thượng Đế, hãy làm tròn 
nhiệm vụ của quý vị. Nhân danh Thượng 
Đế, hãy tin Tom Robinson.” 
 Sau khoảng hai giờ suy nghĩ, bồi thẩm 
đoàn tuyên bố Tom Robinson có tội mặc dù 
bằng chứng Tom Robinson vô tội khá rõ 
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ràng. Cả phòng xử yên lặng, không một 
phản ứng nào bộc phát. Dường như người 
ta đã biết trước kết quả, dù rằng bồi thẩm 
đoàn mất nhiều thời giờ hơn để đi đến 
quyết định so với những vụ án khác. 
Những người da đen theo dõi vụ án trên 
lầu phòng xử và ba đứa bé da trắng buồn 
thảm ra mặt. Tất cả lặng lẽ đứng dậy tiễn 
đưa Atticus Finch ra về.  
 Trước khi chia tay, LS Atticus Finch đã 
cho Tom Robinson biết rằng ông sẽ xin 
chống án và đưa vụ xử này lên tòa trên và 
Tom Robinson sẽ có cơ hội may mắn hơn.  
Mất tin tưởng vào công lý, Tom Robinson 
trên đường bị đưa và nhà tù, đã bỏ chạy và 
bị bắn chết.  
 
Kết luận 
 
“To Kill a Mockingbird” là một tác phẩm có 
giá trị cho người lớn. Vì những chủ đề khá 
nặng nề như phân biệt chủng tộc, hãm 
hiếp, biện hộ và thẩm vấn tại tòa án, và luật 
pháp, cuốn sách sẽ không hợp với trẻ em 
mặc dầu trong cuốn tiểu thuyết, ba đứa trẻ 
Jem, Scout, và Dill được là những nhân vật 
chính cùng với tám người khác.   
 Tác giả đã khéo léo mô tả sự việc qua 
con mắt của Jem, Scout, và Dill nên đã làm 
cho những đề tài phức tạp trở nên dễ hiểu, 
không mang tính cách giáo điều và làm cho 
cuốn sách thú vị hơn.  
 Tên của cuốn sách cũng tạo thêm sự tò 
mò và chú ý của độc giả. Chính nhờ vậy 
mà tôi mua cuốn phim để xem trước vài lần 
rồi mới mua cuốn truyện về đọc.  Câu hỏi 
đầu tiên khi khán thính giả xem cuốn phim 
hay người đọc cầm cuốn sách là con chim 
nhại trong truyện là ai và tại sao lại giết nó? 
 
Theo nhận xét của tôi, cuốn phim hấp dẫn 
hơn cuốn tiểu thuyết nhờ có thêm âm 
thanh, hình ảnh và tài diễn xuất tuyệt vời 
của hầu hết các diễn viên, đặc biệt là 

Gregory Peck trong vai LS Atticus Finch, 
Mary Badham trong vai Scout, và Phillip 
Alford trong vai Jem. Sự kết hợp của âm 
thanh và hình ảnh làm cho khán thính giả 
thêm hồi hộp.  
 Cuốn tiểu thuyết “To Kill a Mockingbird” 
là một thông điệp mạnh mẽ chống nạn kỳ 
thị chủng tộc một cách sâu sắc.  
 
Chú thích: 
 
1/ Mockingbirds don’t do one thing but 
make music for us to enjoy. They don’t eat 
up people’s gardens, don’t nest in 
corncribs, they don’t do one thing but sing 
their hearts out for us. That’s why it’s a sin 
to kill a mockingbird (To Kill a Mockingbird).  
2/ “Writing is the hardest thing in the world 
… but writing is the only thing that has 
made me completely happy” Harper Lee. 
3/ “A writer should write about what he 
knows and write truthfully” (Harper Lee). 
4/ John Panagopoulos, “To Kill a 
Mockingbird review,” June 8, 2011 
5/ Harding Lemay “Children Play, Adults betray,” 
New York Herald Tribune, July 10, 1960. 
6/ “As you grow older, you’ll see white men 
cheat black men every day of your life, but 
let me tell you something and don’t you 
forget it—whenever a white man does that 
to a black man, no matter who he is, how 
rich he is, or how fine a family he comes 
from, that white man is trash” (Harper Lee, 
To Kill a Mockingbird). 
7/ “There's nothing more sickening to me 
than a low-grade white man who'll take 
advantage of a Negro's ignorance. Don't 
fool yourselves—it's all adding up and one 
of these days we're going to pay the bill for 
it. I hope it's not in you children's time." 
(Harper Lee, To Kill a Mockingbird). 
 

NGUYỄN QUỐC KHẢI 
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KỶ NIỆM… TẠ TỪ 
 

      Ngày hôm đó không nắng cũng 
không mưa… Trời xám nhạt,  buồn,  
hiu hiu gió thổi… Người vẫn cảm 
thấy ngây ngấy, khó chịu vì còn ngất 
ngư với bệnh vertigo. Vẫn phải lái xe 
cho cô cháu gái, nhà văn Thơ Thơ từ 
Nam Cali đến thăm Họa sĩ Đinh 
Cường. Thơ Thơ chủ biên web. Da 
Màu mà người nghệ sĩ tài hoa đang 
cộng tác.  

Xe dừng trước một căn nhà nhỏ, 
xinh xắn trên một con đường yên tĩnh 
tại vùng ngoại ô Fairfax. Định thả cô 
cháu xuống là Diễm Hoa và tôi về. 
Nhưng Diễm Hoa lại là bà thày 
dương cầm của Dạ Châu, con gái họa 
sĩ. Thế là Thơ Thơ và Diễm Hoa dắt 
tay nhau băng qua đường service, 
tung tăng tới gõ cửa. Phần tôi, đương 
mệt, nằm ngả lưng trên nệm ghế 
trong xe, nhắm mắt, thư thái.  

Tiếng ồn ào vang vọng. Mở bừng 
mắt, tôi choàng dậy. Diễm Hoa tay 
đập cửa xe, miệng nóí: “Họa sĩ Đinh 
Cường mời anh vào trong nhà”. 

Dù muốn, dù không, chủ nhân đã 
mời tôi không thể nằm ngủ trong xe 
được nữa. Xa xa, lố nhố mấy bóng 
hồng bao quanh một sư ông bé nhỏ. 
Cả hơn nửa năm nay, tầm nhìn xa 
của tôi đã kém, trông gà hoá cuốc, 
tôi không thể nhận ra Đinh Cường. 
Cái khác biệt với những năm trước là 
phong cách của anh, thần thái của 
anh - từ tốn hơn xưa, thoát tục hơn 
xưa… nhiều… rất nhiều. 

Khi xưa, một Đinh Cuờng tóc 
dài, vẻ nghiêm trang đến lạnh lùng 
nhưng với tôi, hồi ấy, anh trông khá 

“ngầu”, khá xa cách. Những khi gặp, anh 
mặc đồ rất nghệ sĩ, buông thả - quần kaki 
không ủi, áo jacket jean, trông trẻ trung. 
Hình như tôi chưa thấy anh mặc suit bao 
giờ. Hôm nay đây, trước mắt tôi, người 
họa sĩ tài hoa ấy đầu trọc như một thiền sư, 
vẻ dịu dàng, và ánh mắt thật hiền hòa ấm 
áp. Ở anh, toát ra một cái gì vô cùng thánh 
thiện, vô cùng tinh khiết. Tôi buột miệng: 
“Trông anh thanh tịnh quá!”. Anh cười 
nhẹ, nắm tay tôi mời vào phòng khách.  

Trong phòng xôn xao tiếng nói cười 
của những con người yêu văn nghệ - nhà 
văn nhà thơ Nguyễn Thị Thanh Bình, nhà 
văn Đinh Từ Bích Thủy, nhà văn Đặng 
Thơ Thơ trước bàn khách đầy bánh kẹo, 
trái cây, nước uống. Diễm Hoa đang nắm 
chặt tay cô học trò cưng Dạ Châu, ái nữ 
của anh Đinh Cường. Truyện trò vui vẻ, nở 
như pháo rang. Những nhà văn nữ này đều 
gọi họa sĩ là anh, tôi thì được kêu tiếng 
thầy, tiếng chú vì là cậu của Thơ Thơ. 
Riêng Dạ Châu nhỏ nhẹ xin phép: “Cho 
em kêu là anh vì từ ngày học piano với chị, 
đến đằng anh, gọi quen rồi”. Thật ra, anh 
Đinh Cuờng và tôi “già” hơn mấy nữ văn 
sĩ này đến hơn hai thập niên. Anh còn “trẻ” 
hơn tôi hai tuổi. Nghe trò chuyện cũng tức 
cười vì xung hô thật là loạn xà ngầu, 
không theo phép tắc của các cụ. Thế mà lại 
tự nhiên. Đinh Cuờng vốn là một nghệ sĩ, 
bẩm tính đã phóng khoáng. Tôi là nhà 
giáo, có khe khắt hơn, nhưng lại chịu ảnh 
hưởng của TLVĐ, nên cũng không thấy 
khó chịu. Vả lại các vị nữ lưu, các văn thi 
sĩ đang bắt đầu nổi tiếng không xưng 
“cháu” thì cũng “em”.  Quá đủ! Trừ Thanh 
Bình nội lực thâm hậu, giọng vang vang, 
các cô khác đều dịu dàng, nhỏ nhẹ.  Đinh 
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Cường, vẻ hài lòng, tôi cũng không 
thấy nhức đầu dù đang bệnh.  

 

 
GỞI NGÔ VŨ DAO ÁNH 
để nhớ 11 năm ngày mất TCS 

 
Những lá thư qua bao năm tháng 
ố vàng thêm từng đêm trăng rằm 
ở đây trăng lớn trời xanh quá 
nhớ ánh đèn chao gió núi Dran 

 
nhớ đôi chim sẻ trên giây thép 
nép bên nhau chờ trưa nắng lên 
người đi xe ngựa thồ ra phố 

mấy dãy nhà nín lặng buồn thiu 
 

ghé bưu điện người công chức già 
đang ngủ ở phòng sau ngồi dậy 
lững thững ra bán mấy con tem 
tem dán đưa lại người để gởi 

  
về cho người nhờ chuyển lại thư 
như thế bao nhiêu là dâu biển 
để hôm nay có sách thư tình * 

gửi một người, mới e‐mail cho tôi 
 

28 tháng 2 gọi về gặp Trinh * 
sinh nhật bạn lại qua Sơn ơi   

kỷ niệm mười một năm ngày mất 
đầu tháng tư, đêm khuya có phone 

bạn ra đi, nay có tên đường… 
 

Đinh Cường 
Virginia, March 2012 

 

Cái đáng phục của Đinh Cường là anh 
không tỏ vẻ mệt mỏi. Anh nói ít nhưng vẻ 
mặt tươi vui một cách thanh thản. Trừ tôi 
người xa lạ nhất, các văn thi sĩ kia đều quá 
quen thuộc với anh. Họ từng làm báo, làm 
văn với nhau. Họ tuy trẻ nhưng là “nhà 
nghề” chứ không phải tay mơ, tài tử kiểu 
Nguyễn Lân này. Đinh Cường đưa tất cả 
xuống basement, atelier, xưởng vẽ của anh. 
Lần đầu tôi được tha hồ ngắm những bức 
họa của Đinh Cường. Thú thật, trình độ 
thưởng lãm hội họa của tôi chưa đến mức 
chấp nhận những “sáng tác người” dài 
ngoằng, lòng thòng của anh. Tôi vẫn còn 
nệ cổ, chỉ thích đẹp của con người một 
cách cân đối, mô phỏng đúng nhân vật. 
Nhưng không thể chối cãi tôi yêu màu sắc 
của anh quá. Màu nào cũng bắt mắt, 
“gamme” nào cũng lôi cuốn, “ton” nào 
cũng thu hút. Tuyệt vời! Anh chỉ còn thua 
bàn tay pha màu của Thượng Đế thôi. Mải 
mê ngắm tranh, ngắm những vệt màu đỏ, 
cam, vàng, nõn chuối, lục, xanh da trời, 
xanh đậm của biển khơi, chàm, xám nhẹ, 
xám chì, và nhất là màu tím,nhè nhẹ vương 
vất hoa sim hay thắm đậm như áo nữ sinh 
đắm say quệt trên canvas… mãi, quên cả 
thời gian. Giọng anh nhè nhẹ sau lưng: 

-Anh có thấy một bức tranh nào đặc 
biệt ở đây không? 

-Tấm ở chính giữa kia? Không phải là nét 
vẽ của Đinh Cường. Trông quen quá. 

Anh cười nhỏ nhẹ: “Bức họa của Nhất 
Linh đấy”. Chắc anh thấy Nguyễn Lân thật 
không sành xem tranh. Bức phóng họa với 
nét vẽ quen thuộc của bác ruột mà không 
nhận ra. 
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Tôi chọc anh: “Sao nó được lồng 
trong khung đẹp và trịnh trọng thế?” 

Giọng êm đềm, anh trả lời: “Vì 
nó là của Nhất Linh”. 

Tôi muốn hỏi anh tỉ mỉ hơn về 
từng bức họa nhưng thấy anh bắt đầu 
mệt mệt mà chính tôi đầu đã hơi 
choáng váng, đành thôi. Chờ một dịp 
khác (!).  

Chúng tôi trở lại phòng khách, ăn 
bánh, uống trà, cà phê, nước ngọt… 
tùy hỉ… 

Ngồi cạnh anh, tôi bắt đầu nói về 
thơ vì thấy một bài thơ của anh trên 
giá vẽ. Tự nhiên tôi buột miệng: 

-Tuổi mình bây giờ là thanh 
thản, hết ganh đua. Tôi thích mấy 
câu thơ này: 
 “Nhẹ nhàng như đoá phù vân 
 Trời cao rũ lớp bụi trần phiêu du… 
 Gội mình rũ sạch ưu tư, 
Yêu thương cũng nhạt, hận thù 
cũng nguôi”. 
 
 Anh chăm chú nghe. Mấy 
phút sau anh nói: “Anh đọc lại đi. 
Tôi chưa nhớ”. Thì ra, anh thích 
mấy câu thơ này. Sao tôi thấy nó 
hợp với phong cách hiện tại của 
anh một cách kỳ dị. Tôi đọc chậm 
rãi và nhìn anh. Thật quả người 
ngồi trước mặt tôi trông rất “siêu 
thoát”. Lúc ấy tôi vẫn chưa biết 
anh đang tới thời kỳ trầm trọng. 
Nói đúng hơn, tôi chưa biết anh 
mắc căn bệnh hiểm nghèo: Ung 
thư (!). Tôi vô tình hay vì chưa bao 

giờ tôi trò chuyện với anh! Rời nhà anh, 
Diễm Hoa mới cho tôi biết anh đang bị ung 
thư tiền liệt tuyến (prostate). Buồn!Anh nhìn 
tôi, tia nhìn thật hiền từ: “Anh còn phong độ 
lắm. Thật đáng mừng. Cái áo vest anh đang 
mặc thật đẹp”. Chắc anh đang tiếc không đủ 
sức ghi lại trên canvas hình ảnh chất liệu tạo 
nên cái áo tôi đang mặc - sở trường của anh. 

Đinh Cường đã ra đi. Chúng ta mất mát 
nhiều hơn những cái chết của một người 
thường. Chúng ta mất đi đôi mắt biết nhìn, 
đôi tay sáng tạo những đường nét kỳ diệu 
của thiên nhiên với màu sắc não nùng làm 
say mê lòng người. Và trên hết, một tâm 
hồn biết yêu thương, biết trân quí những 
cái hay, cái đẹp của tha nhân. 

Lần đầu, mà cũng là lần cuối trò 
chuyện cùng anh. Chưa hiểu rõ anh nhưng 
thấy… buồn thương, nuối tiếc.  Chỉ còn là 
một kỷ niệm tạ từ! 

 
NGUYỄN LÂN 

 Kỷ niệm ngày gặp gỡ Họa Sĩ Đinh Cường 
cuối tháng 11/2015     
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TƯỞNG NIỆM HỌA SĨ ÐINH CƯỜNG 
 

Nhà Thơ Ngô Tằng Giao là người 
đầu tiên báo tin cho tôi, Họa Sĩ 
Ðinh Cường qua đời.  Tôi muốn 
kêu trời, tuy cũng đã biết anh có 
bệnh nan y, ra vào nhà thương 
nhiều lần.   Tôi quýnh quáng gọi 
Họa sĩ Lê Văn Lai.  Anh cũng chỉ 
mới nghe vậy chưa được tin tức gì 
hơn.  Nhưng tối 01/07/2016 đó, 
chị Lê Văn Lai cho tôi biết ngày 
giờ và địa điểm tang lễ.   
 Nhạc sĩ Phan Anh Dũng 
email cho tôi, nói vừa mới gặp anh Ðinh 
Cường vẫn còn khoẻ tại Eden Center ngày 
Dũng đến lấy Cỏ Thơm tại Washington Music 
mà tôi gửi lại tiệm.   Tôi nhớ hôm đó, 
12/17/2015, trời mưa rất lớn, gió rất to, nhưng 
tôi vẫn đi bỏ báo cho tiệm sách, đưa báo cho 
Nguyễn Quốc Khải, và để lại mấy chục tập 
báo cho Dũng và Biên Khảo Gia Nguyễn Văn 
Thành.  Sớm hơn hôm đó,  tôi cũng đã đi bưu 
điện gửi 5, 7 bịch sách báo đi Âu châu và vài 
thân chủ cho quảng cáo trong vùng.    Tôi phải 
đội mưa mà đi bỏ báo gấp, vì sáng hôm sau, 
tôi sẻ bay đi Dallas thăm con cháu 10 ngày, 
qua Christmas về mới đi bỏ 
báo thì quá muộn cho các vị ở 
xa. Ðó là chưa kể  Phó Chủ 
Nhiệm Nội Vụ Phan Khâm, 
Tổng Thư Ký Đỗ Tràng Mỹ 
Hạnh, Nhà văn Ỷ Nguyên, 
Nhiếp ảnh gia Phạm Bá cũng 
gửi cho gần 200 tập báo.  Làm 
báo văn học bất vụ lợi là như 
thế đó.   
 Họa sĩ Ðinh Cường mất 
ngày 01/07/2016, tại Virginia, 

hưởng thọ 76 tuổi.  Anh cùng 
tuổi với tôi, nên tôi càng xúc 
động.  Họa sĩ Ðinh Cường là 
người hiền hòa, khép kín. Tuy 
cộng tác với Cỏ Thơm liên tục 
20 năm, nhưng anh ít khi đến dự 
các sinh hoạt Cỏ Thơm.  Tình 
cờ gặp anh ở đâu tôi cũng được 
anh nhận diện nở nụ cười với 
vài câu chào hỏi từ tốn.  Rất tiếc 
hôm trời mưa đi bỏ báo đó, tôi 
không được gặp Họa sĩ Ðinh 

Cường lần cuối cùng.  Phan Anh Dũng cũng 
thở dài: "Buồn quá!" 
 Bìa sách "Sài Gòn Nắng Nhớ Mưa 
Thương" của Nguyễn Thị Ngọc Dung là tranh 
rất trang nhã tượng trưng  cảnh trí Sài Gòn của 
Họa Sĩ Ðinh Cường.  Anh vẽ riêng cho bìa 
sách của tôi.  Trên tranh có một khoảng trời 
mây xanh để tôi để tên tác giả và tác phẩm, 
được xuất bản lần thứ nhất vào năm 1994.  Khi 
cho tái bản quyển sách tôi vẫn dùng lại bià cũ.   
Bức tranh đã được làm khung và treo trên 
tường phòng khách nhà tôi.   
 Sau khi đọc "Sài Gòn Nắng Nhớ Mưa 

Thương" trong đó có một đoạn 
tôi viết về Họa Sĩ Nguyễn 
Trung, bạn "correspondance" 
trai Nam, gái Bắc với tôi thời 
Trung Học, anh Ðinh Cường 
đã gửi một quyển cho Nguyễn 
Trung, một trong những họa sĩ 
nổi tiếng của  Việt Nam trước 
và sau 75.  Trước khi dời Sài 
Gòn tôi đem theo 2 bức tranh 
lớn của Nguyễn Trung làm kỷ 
niệm.  Ðinh Cường và Nguyễn 
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Trung là bạn thân cùng thời, cùng Hội Họa Sĩ 
Trẻ trước năm 1975.   Khi Nguyễn Trung tới 
Virginia, Ðinh Cường đã đưa họa sĩ bạn tới 
nhà Ngọc Dung thăm hai bức tranh của 
Nguyễn Trung.   Ngọc Dung rất vinh hạnh 
được quen biết hai họa sĩ ưu tú của Việt Nam. 
 Họa sĩ Ðinh Cường cộng tác với báo Cỏ 
Thơm ngay từ số 1, Mùa Xuân 1996 với bài 
viết "Nhân Xem Quyển 'Các Họa Sĩ Trường 
Cao Ðẳng Mỹ Thuật Ðông Dương', Tưởng 
Nhớ Một Họa Sĩ Bậc Thầy, Lê Văn Ðệ".   HS 
Ðinh Cường tiếp tục gửi những bài biên khảo 
giá trị về hội họa Việt Nam và thế giới cho 
chúng tôi đăng báo…  Khởi đầu, báo Cỏ 
Thơm không có đủ tài chánh in bìa màu, mà 
tranh của  HS Ðinh Cường toàn là tranh màu.  
Bức tranh đầu tiên chúng tôi xin anh làm bìa 
số 40, mùa thu 2007, là bức vẽ "Thiếu Nữ 
Vườn Thu" đen trắng, nhưng chúng tôi đã đổi 
tranh thành nâu vàng cùng màu chữ và nền của 
bìa báo.   Khi có đủ khả năng, Phó Chủ nhiệm 
ngoại vụ Cỏ Thơm lãnh trách nhiệm liên lạc 
xin tranh, ảnh và đã xin HS Ðinh Cường bức 
tranh "Cà Phê Mùa Ðông" cho bìa Cỏ Thơm 
sô 41, mùa đông 2008;  Tranh "Xóm Nhà 
Annandale Mùa Ðông" cho Cỏ Thơm số 45, 

mùa đông 2008.    
 Chủ Nhiệm là người trình bày báo từ 
ngoài bìa vào trong ruột báo như từ trước đến 
nay.   HS Ðinh Cường rất hài lòng khi nhận 
được báo tặng.  Anh đã khen:  "Bìa báo rất 
trang nhã,  tiệp với tranh.  Ðúng là chị đã từng 
học vẽ."   Ngọc Dung cảm thấy như đã được 
công nhận có mắt hội họa rồi.       Anh Ðinh 
Cường còn cho chúng tôi  tranh "Thiếu Nữ 
Trăng Xanh" làm bìa báo mùa hè, số 55, 2011.  
Bài biên khảo về hội họa cuối cùng của HS 
Ðinh Cường viết cho Cỏ Thơm là "Tạ Tỵ, 
Người Họa Sĩ Luôn Ưu Tư Về Những Cái 
Mới", số báo 72, Mùa Thu 2015.  
 Sáng thứ ba 12 tháng 1, 2016, trời đầu 
mùa đông gió lạnh, mây u ám như muốn mưa 
hay sắp có tuyết.  Linh cữu Họa Sĩ Ðinh 
Cường được đặt tại nhà quàn tại Fairfax 
County.   Phái đoàn Cỏ Thơm đến viếng anh 
gồm có văn thi hữu Nguyễn Thị Ngọc Dung, 
Phan Anh Dũng, Phạm Trọng Lệ, Bùi Thanh 
Tiên, Lê Văn Lai, Nguyễn Tường Vân, 
Nguyễn Quốc Khải, Phạm Bá Vinh, anh chị 
Hải Bằng Hoàng Dân Bình, Phạm Hữu Bính, 
Phạm Bá & Ỷ Nguyên, Nguyễn Huy Long & 
Trương Anh Thụy.  Trước bàn thờ người quá 



 

SỐ 70                                                                                                                                  187 

cố, trước chị Ðinh Cường và con cháu cùng 
tang quyến với khăn tang trắng chít ngang 
đầu,  Phan Anh Dũng đọc đôi lời điếu văn 
nhắc đến con người hiền hòa và sự đóng góp 
tích cực với những bài biên khảo cùng những 
bức tranh giá trị nghệ thuật cho báo và 
Website Cỏ Thơm.   Nguyễn Thị Ngọc Dung 
trao bảng Tri Ân Họa Sĩ Ðinh Cường và bao 
thư Phân Ưu đến chị Hồ Thị Tuyết Nhung, 
hiền thê của anh Ðinh Cường.  Sau đó phái 
đoàn Cỏ Thơm lần lượt thắp nhang lễ và tạm 
biệt người qúa cố.   Tôi vừa đưa tiễn người 
bạn đường 44 năm, cách nay vài tháng nên 
hiểu rằng nỗi buồn thương tiếc ẩn sau những 
khuôn mặt và đôi mắt người ở lại.   
 Chủ Biên Website Cỏ Thơm, Phan Anh 
Dũng đã có những bài biên soạn phong phú  
 

đầy đủ về Họa sĩ Ðình Cường, tôi không cần 
phải viết thêm tiểu sử và sự nghiệp của anh 
trong bài tưởng niệm này.   Toàn Ban Trị Sự, 
Ban Biên Tập và quý Tác giả, quý Ðộc giả Cỏ 
Thơm chân thành ghi ơn và cảm tạ Họa Sĩ 
Ðinh Cường đã cộng tác với Cỏ Thơm 20 năm 
qua.  Hoạ  sĩ  đã đóng góp cả cuộc đời và sự 
nghiệp của anh cho nghệ thuật.  Văn học Việt 
Nam Hải Ngọai và quốc nội phải ghi nhớ Tên 
anh.   Cầu chúc Họa sĩ Ðinh Cường toại 
nguyện những gì anh đã có trên cõi đời này và 
hương linh anh sớm tiêu diêu Miền Cực Lạc  
Xin thành thực chia buồn cùng Chị Ðinh 
Cường, các con, các cháu và tang quyến. 
 

NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG  
và Tam Cá Nguyệt San Cỏ Thơm 

 

 
Các văn thi họa sĩ trong ngày Kỷ Niệm Tam Cá Nguyệt San Cỏ Thơm 12 tuổi, 15 tháng 4, năm 2007.   

Từ trái – Hàng trước:  Ðinh Cường, Tạ Quang Trung, Trần Bích San, Hoàng Song Liêm, Hoàng Dung,  
Lê Thương, Vũ Hối, Lý Hiểu, Vi Khuê, Huy Lãm, Nguyễn Phú Long, Phạm Xuân Thái, Nguyễn Văn Thành, 

Uyên Thao, Hà Bỉnh Trung, Phan Khâm.  Hàng sau:  Bùi Thanh Tiên, Phạm Văn Tuấn,  
Hoàng Trùng Dương, Nguyễn Ðăng Tuấn, Phan Anh Dũng, Hoàng Cung Fa, Nguyễn Văn Bá,  

Hoàng Lan Chi, Ðỗ Tràng Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Ngọc Dung, Nguyễn Trường Sơn, Trương Anh Thuỵ,  
Hoàng Bạch Mai, Hồng Thuỷ, Ngô Tằng Giao, Nguyễn Lân           
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ĐINH CƯỜNG, MỘT TÀI HOA 
CỦA HỘI HỌA VIỆT NAM 

 

 Phan Anh Dũng 
 
      Sáng thứ sáu 8/1/2016 được tin từ Lê 
Hân bên San Jose, California (em của nhà 
thơ Luân Hoán) báo tin họa sĩ  Đinh Cường 
vừa qua đời hôm qua. Tôi thật bất ngờ và 
xúc động vì mới gặp anh cách đó mấy tuần 
ở thương xá Eden Center, thành phố Falls 
Church, Virginia. Hôm ấy, Đinh Cường đi 
ăn trưa với một nhóm bạn. Tình cờ gặp, tôi 
đến bắt tay và thăm hỏi vì đã lâu không gặp 
mặt từ khi anh lâm trọng bệnh và quyết 
định chữa theo hóa trị (chemotherapy). Tôi 
nhận thấy ngoại hình anh không đến nỗi 
tiều tụy, chỉ trừ đầu không còn tóc nhưng 
nụ cười mỉm chi vẫn còn đó, lời nói nhỏ 
nhẹ và cái xiết tay thân tình khiến tôi vui 
mừng và không khỏi nghĩ rằng sức khỏe 
của anh đang hồi phục. Khi viết "Lá Thư 
Mùa Đông" cho số Cỏ Thơm 73 vào tháng 
12, tôi đã vội vàng thông báo "tin vui" này 
đến văn thi hữu bốn phương. 
     Trong thời gian Đinh Cường chữa trị 
ung thư tuyến tiền liệt (prostate cancer), tôi 
vẫn liên lạc với anh qua email, theo dõi 
sinh hoạt và dự đoán sức khỏe qua các bài 
thơ, biên khảo, tranh, hình ảnh họp mặt... 
của anh đăng ở website của nhà thơ Phạm 
Cao Hoàng, một người bạn sống khá gần và 
thường xuyên tiếp xúc với anh những năm 
gần đây. Tôi có gởi vé mời anh đến dự 
ngày họp mặt thường niên của Cỏ Thơm 
vào tháng 6, 2015. Tuy không đến được 
nhưng anh vẫn lịch sự cảm ơn, gởi tiền ủng 
hộ và thiệp chúc mừng Cỏ Thơm tròn 20 

tuổi! Lại nữa, khoảng tháng 9, 2015 sau khi 
xuất bản quyển "Đi Vào Cõi Tạo Hình I", 
anh đã thân ái gởi tặng và cũng nhờ tôi sưu 
tầm, điều chỉnh cho đẹp và rõ hơn một số 
tranh để anh đăng vào quyển "Đi Vào Cõi 
Tạo Hình II" trong tương lai. Rất tiếc việc 
này chưa thực hiện được thì anh đã qua đời. 
     Ngoài nhóm bạn trong giới hội họa, 
Đinh Cường quen rất nhiều người trong 
giới văn nghệ sĩ khắp nơi. Lý do cũng dễ 
hiểu là vì anh yêu văn học nghệ thuật kể từ 
khi học “ban C” văn chương  ở Trung Học 
Petrus Trương Vĩnh Ký, Sài Gòn. Anh yêu 
quý sách vở, viết biên khảo, tùy bút và nhất 
là sáng tác thơ đều đặn. Anh được bạn bè 
thương mến vì anh thành thật quan tâm và 
chẳng quên một ai! Đinh Cường là người 
sống nhiều về nội tâm. Anh thích họp mặt 
bạn bè để thăm hỏi, và có thể chỉ để nhìn và 
nghe tiếng nói thân thương, chứ anh ít khi 
"góp chuyện". Có khi anh ngồi lặng yên 
giữa nhóm đông người nhưng trong lòng 
vẫn vui vẻ và đặc biệt nhất là vẫn có thể tập 
trung để vẽ phác họa hay sáng tác thơ tại 
chỗ! Vào ngày cuối tuần,  nhà văn gốc Hội 
An Phạm Thành Châu thường đến chở anh 
ra quán Phở Xe Lửa ở Eden Center của cựu 
Luật sư Nguyễn Thế Toàn để gặp bạn bè. 
Anh Châu cho rằng Đinh Cường là người 
họa sĩ hào phóng nhất vì chuyên vẽ "chùa" 
các bìa sách, bìa băng nhạc không tính tiền 
cho bạn bè - thân cũng như sơ! Chỉ cần một 
lời cảm ơn của tác giả, kèm theo vài quyển 
sách, CD là Đinh Cường thấy thú vị rồi! 
Tính tình của anh điềm đạm thật hiếm có. 
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Tôi chưa từng nghe anh nói xấu về ai hay 
chê bai tác phẩm của họ. Năm 2009, họa sĩ 
Trịnh Cung - người bạn "nối khố" từ thuở 
học Trường Cao Đẳng Mỹ Thuật Huế - viết 
một bài "Trịnh Công Sơn & Tham Vọng 
Chính Trị", trong đó ngoài chỉ trích nhân 
vật chính Trịnh Công Sơn, anh còn kéo 
thêm tên Đinh Cường - cho rằng tình bạn 
giữa Trịnh Cung và Đinh Cường không 
thành thật như mọi người đã nghĩ từ bấy lâu 
nay! Bài viết này của Trịnh Cung gây nhiều 
tranh luận trong giới văn nghệ sĩ. Tôi có dịp 
hỏi Đinh Cường chuyện thực hư ra sao vì 
không thấy anh lên tiếng! Anh chỉ trả lời 
nhỏ nhẹ: "Có lẽ Trịnh Cung trong lúc nóng 
giận đã viết hơi quá đáng. Mong rằng thời 
gian sẽ làm anh ấy suy nghĩ lại. Tôi thấy lời 
qua tiếng lại lúc này cũng vô ích thôi, anh 
Dũng à". Và quả y như Đinh Cường dự 
đoán, cuối năm 2015 Trịnh Cung đã viết 
một bài về Đinh Cường, một người bạn thật 
đôn hậu như sau: "... Từ khi tôi đi lính rồi 
đất nước lâm vào khói lửa khủng khiếp, 
chúng tôi không còn gần gũi như những 
ngày thanh bình. Đinh Cường và Trịnh 
Công Sơn có điều kiện gắn bó và duy trì 
tình bạn vốn rất đẹp đẽ còn tôi lênh đênh 
theo đời lính nên không còn giữ được 
những gắn bó tuyệt vời như thủa 20-30 
tuổi. Thậm chí, những năm sau ngày 30-4-
1975, chính tôi đã làm đổ vỡ tình bạn hiếm 
có ấy như một người đã đập vỡ chiếc bình 
cổ tuyệt tác vốn là trời cho. Nay, tuổi chỉ 
còn vài năm nữa là đến 80, Trịnh Công Sơn 
đã yên nghỉ nghìn thu, Đinh Cường thì bỏ 
giận tôi, về Việt Nam cách đây 4 năm, nhờ 
Thân Trọng Minh nhắn rủ tôi đi ăn cơm, để 
tôi chọn chỗ. Tôi đã xách đến một chai 
rượu cognac loại quý để uống mừng sự tái 
hợp của hai chúng tôi. Lẽ dĩ nhiên là cuộc 

cụng ly tay ba này không dừng ở đây mà tôi 
còn mời Đinh Cường dùng bữa tối với vợ 
con tôi, vợ chồng Dương Nghiễm Mậu, vợ 
chồng Nguyễn Quang vào tối hôm sau, 
trước khi Đinh Cường về Mỹ. Và, chắc các 
thân hữu đã biết, Đinh Cường gần đây đã 
nhiều lần làm thơ đề tặng tôi và thường nhắc 
đến tôi trong các bài viết của anh. Đáng yêu 
thay và đáng biết ơn thay Đinh Cường, một 
người bạn lâu đời hết sức đôn hậu.Cầu cho 
bạn mau bình phục, tôi hy vọng sẽ về DC 
thăm bạn vào mùa Giáng Sinh này." 
     Khi trở bệnh nặng vào những tuần cuối 
cùng, tuy sức khỏe rất yếu nhưng Đinh 
Cường vẫn cố gắng phấn đấu. Anh nhờ con 
trai giúp gõ chữ và vẫn gởi bài đăng lên các 
trang mạng để bạn bè yên tâm. Tuy nhiên, 
dấu hiệu sức khỏe không được tốt của anh 
đã khiến cho người trong gia đình cũng như 
một số bạn bè ở xa đã cố gắng đến thăm để 
vận động tinh thần anh, một điều quan 
trọng khi chữa trị ung thư. 
     Họa sĩ Đinh Cường đã ở trong Ban Biên 
Tập của Cỏ Thơm từ số đầu tiên phát hành 
năm 1996, với bài biên    khảo rất chi tiết 
"Tưởng Nhớ Một Họa Sĩ Bậc Thầy: Lê Văn 
Đệ". Trong 20 năm cộng tác với Cỏ Thơm 
anh đã đóng góp nhiều bài biên khảo giá trị 
về Hội Họa, Việt Nam cũng như thế giới. 
Anh cũng không quản ngại cho Cỏ Thơm 
chọn và dùng các tranh anh đã vẽ và nếu 
cần, anh vẽ minh họa thêm cho tờ báo được 
đẹp mắt và tăng tính chất mỹ thuật. 
     Đinh Cường ra đi vào tuổi 76 là một mất 
mát lớn cho Hội Họa Việt Nam nói chung 
và Cỏ Thơm nói riêng.  Ngày 12/1/2016 
một số văn thi hữu Cỏ Thơm đã đến chia 
buồn với gia đình của Họa sĩ Đinh Cường ở 
nhà quàn Fairfax Memorial Funeral Home. 
Chúng tôi đã tỏ lòng tri ân sự đóng góp quý 
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báu của anh đến bà quả phụ Đinh Cường 
(chị Tuyết Nhung) và 2 con trai Đinh 
Trường Giang, Đinh Trường Chinh và con 
gái Đinh Thị Dạ Châu. Chúng tôi sẽ nhớ 
mãi một người bạn đầy nghệ sĩ tính, chân 
tình, hiền hòa, đôn hậu và sẵn lòng giúp đỡ 
mọi người. Cầu mong anh được an nghỉ 
vĩnh viễn nơi đất Phật. 
 
TIỂU SỬ ĐINH CƯỜNG 
Tên thật là Đinh Văn Cường, sinh ngày 5 
tháng 7 năm 1939 tại Thủ Dầu Một, tỉnh 
Bình Dương, xứ sở của đồ gốm và sơn mài, 
với trường Mỹ Nghệ Thủ Dầu Một do 
người Pháp thành lập từ 1901. 
1951-1957: học sinh Trung học Petrus Trương 
Vĩnh Ký (Sài Gòn), ban Văn Chương. 
1963: tốt nghiệp Cao Đẳng Mỹ Thuật Huế. 
1964: tốt nghiệp Sư Phạm Hội Họa Quốc 
Gia Cao Đẳng Mỹ Thuật Sài Gòn. 
 
1962: Huy Chương Bạc với bức "Thần Thoại", 
Triển Lãm Hội Họa Mùa Xuân Sài Gòn. 
1962: Giải thưởng với bức "Nhà Thờ", Đệ 
Nhất Triển Lãm Mỹ Thuật Quốc Tế Sài 
Gòn của Toà Đại Sứ Trung Hoa Dân Quốc. 
1963: Huy Chương Bạc lần thứ hai với bức 
"Chứng Tích", Triển Lãm Hội Họa Mùa 
Xuân Sài Gòn. 
 
1969-1971: Uỷ viên Kiểm soát Hội Hoạ Sĩ 
Trẻ Việt Nam. 
1963-1967: Giáo Sư Hội Họa trường Nữ 
Trung Học Đồng Khánh Huế. 
1967-1975: Giáo Sư trường Cao Đẳng Mỹ 
Thuật Huế. 
 
Đinh Cường đã sống ở Huế, Đà Lạt, Sài Gòn 
với một thời tuổi trẻ đi và sống lang thang 
khắp miền đất nước cho đến khi sang định 

cư ở Mỹ từ 1989. Nơi cư ngụ cuối cùng là 
thành phố Burke, tiểu bang Virginia. 
Đinh Cường đã có hơn 20 cuộc triển lãm tại 
Việt Nam (qua nhiều thành phố Đà Lạt, 
Huế, Sài Gòn, Đà Nẵng, Nha Trang, 
Pleiku) và ngoài nước như Pháp, Nhật Bản, 
Hoa Kỳ, Ba Tây, Tunisie, Ấn Độ, 
Singapore... Theo một brochure Triển Lãm 
Đinh Cường, tính cho đến 2005 Đinh 
Cường đã có 24 lần triển lãm tranh riêng và 
21 lần cùng với các hoạ sĩ khác. 
Sách đã xuất bản: 
"Cào lá ngoài sân đêm", thơ, Thư Ấn Quán 
Hoa Kỳ 2014 
"Tôi về đứng ngẩn ngơ", thơ, Quán Văn Sài 
Gòn 2014 
"Đi Vào Cõi Tạo Hình I", tiểu luận hội hoạ, 
Văn Mới California 2015 
 
VÀI KỶ NIỆM VỚI ĐINH CƯỜNG 
 
1. Tranh của Đinh Cường: 
     Khi website Cỏ Thơm bắt đầu năm 
2006, tôi đã biên soạn một trang về Họa sĩ 
Đinh Cường và đăng một số họa phẩm tiêu 
biểu của anh ở đó: 
http://cothommagazine.com/index.php?opti
on=com_content&task=view&id=276&Ite
mid=53 
     Tranh của Đinh Cường phần lớn dùng 
sơn dầu trên vải bố (canvas) với nhiều đề 
tài và thể loại. Trong trang website của anh: 
http://dinhcuong.com, một số tranh chọn 
lọc được xếp loại theo: trừu tượng, Phật 
giáo, chân dung, thiếu nữ, âm nhạc, minh 
họa, cảnh vật và tĩnh vật ...  Những năm 
gần đây, anh còn thích vẽ phác họa khi có 
cảm hứng bất chợt: trên giấy báo, giấy 
napkin và dùng bút chì, bút bi, chấm phá 
với màu từ nước uống khi ngồi ở các quán  
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Tranh Bùi Giáng – Đinh Cường  
 
cà phê, nhà hàng ... Khi về đến nhà, đôi khi 
anh chỉnh sửa lại trước khi scan và gởi đăng 
ở websites! Đinh Cường cũng nổi tiếng vẽ 
chân dung các thân hữu theo trí nhớ (par 
mémoire). Bộ tranh về nhà thơ Bùi Giáng 
và Trịnh Công Sơn được giới hội họa khen 
ngợi, không phải vì "giống như đúc" mà vì 
đã lột tả được cá tính cũng như tình cảm 
của họ một cách tài tình! Tranh về "loại âm 
nhạc" có bóng dáng của đại hồ cầm (contre 
bass) và hắc tiêu (clarinet), hai nhạc cụ mà 
Đinh Cường yêu mến qua nhạc jazz. 
     Riêng tôi, rất mê các tranh vẽ về thiếu 
nữ, nhất là thiếu nữ với chiếc áo dài tha 
thướt, có vẻ bí ẩn, liêu trai. Vì Đinh Cường 
yêu nét vẽ của họa sĩ gốc Ý Modigliani nên 
thiếu nữ trong tranh của anh cũng có cái cổ 
cao và bàn tay dài khác thường! Anh cũng 
thích vẽ thiếu nữ nghiêng người bồng bềnh 
như bay trên mây, điển hình là bức "Huế, 
Dòng Sông Bay Trong Trí Nhớ". Cảm hứng 

từ bức tranh, thi sĩ gốc Quảng Trị Phan Khâm 
đã sáng tác bài thơ "Trong Trí Nhớ Dòng 
Sông" và nhạc sĩ gốc Huế Huy Lãm đã phổ 
nhạc bài thơ có ấn tượng này. Thật là một 
duyên văn nghệ thú vị ở vùng Hoa Thịnh 
Đốn. Mời quý vị xem thêm chi tiết ở đây: 

http://cothommagazine.com/index.php?option=c
om_content&task=view&id=44&Itemid=47 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

Tranh Trịnh Công Sơn – Đinh Cường 

 Khoảng năm 1985, khi còn ở Sài Gòn, 
anh Nguyễn Văn Bá (người phụ trách kỹ 
thuật cho website Cỏ Thơm) đã đến gặp 
họa sĩ Đinh Cường tại tư gia ở Tân Định 
mua vài bức tranh, trong đó có "Thiếu Nữ 
trên đồi Domaine de Marie" để gởi tặng cho 
vợ chồng tôi. Bức tranh với gam chủ đạo 
màu xanh, thiếu nữ với đôi mắt khá huyền 
bí, trên tay cầm đóa hồng màu đỏ ... Bức 
tranh này tôi treo ở phòng khách, có vài chỗ 
sơn bị rạn nứt nhẹ. Năm 2008, khi đã quen 
biết nhiều với anh Đinh Cường, tôi có đề 
cập đến bức tranh này và anh yêu cầu đem 
đến để anh xem lại. Tôi còn nhớ rất rõ vào  
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Thiếu nữ trên đồi Domaine de Marie Đà 
Lạt - 1985  (Private Collection PAD-TH) 
 
một buổi chiều mưa, anh lịch sự tiếp đón 2 
vợ chồng tôi và khui một chai rượu vang 
ngon để mừng buổi họp mặt. Ngoài chúng 
tôi, anh không quên mời rượu đến 2 người 
bạn yêu quý đã khuất bóng, đó là Bùi Giáng 
và Trịnh Công Sơn (có bàn thờ trên kệ 
sách). Sau đó, anh mời chúng tôi dạo xem 
studio, ngắm các tranh anh đã và đang vẽ. 
Anh cũng xem kỹ bức tranh tôi mang theo. 
Anh xúc động cho biết anh vẽ bức tranh 
“Thiếu Nữ trên đồi Domaine de Marie" vào 
năm 1985, thời điểm đó thật khó khăn vì 
mọi thứ khan hiếm. Tiền không kiếm ra thì 
làm sao mua nổi những ống màu để vẽ, mà 
dù có tiền cũng không biết mua ống màu ở 
đâu! Khổ tâm nhất là người họa sĩ không 
thể ngừng cầm cọ khi có xúc cảm! Anh giải 
thích thêm về cách chuẩn bị tấm vải bố 
trước khi vẽ, lúc đó cũng không được như ý 
muốn, vì thế sơn đã có vài chỗ rạn nứt. Tuy 

nhiên, anh đề nghị cứ để y nguyên như thế 
và nếu muốn, anh sẵn sàng đổi một bức nào 
chúng tôi ưng ý trong studio! Sau này, tôi 
biết có những bức tranh mang nhiều kỷ 
niệm anh đã tìm và mua lại, như bức 
“Thiếu Nữ Xanh”, treo ở quán cà phê Tùng, 
Đà Lạt từ bao nhiêu năm. 
 
2. Tình cảm với bạn bè và nhạc của 
Trịnh Công Sơn: 
     Như đã viết ở đầu bài, Đinh Cường là 
người sống nội tâm và ít nói. Tuy nhiên, khi 
đã quen biết anh và gặp gỡ riêng có 2 người 
thì anh rất cởi mở, vui vẻ, sẵn sàng chia sẻ 
kiến thức về những văn nghệ sĩ anh quen 
biết. Anh cũng không ngại yêu cầu tôi giúp 
đỡ về kỹ thuật computer, tìm kiếm hình ảnh 
hay các bản nhạc xưa mà tác giả nhờ anh 
minh họa. Tôi còn nhớ đã photocopy 3 bản 
tập nhạc "Ca Khúc Trịnh Công Sơn" (do 
nhà xuất bản An Tiêm ấn hành năm 1966) 
tặng cho anh, nhà thơ Hoàng Xuân Sơn và 
ca sĩ Khánh Ly. Những ca khúc này được 
hát trong một buổi triển lãm tranh chung 
với họa sĩ Nguyễn Đình Thuần đầu năm 
2008 tại Houston, Texas. Anh rất vui vì 
không ngờ bản gốc quyển nhạc này vẫn còn 
tồn tại ở hải ngoại! 
     Một kỷ niệm khó quên nữa là anh đã giúp 
tôi nhiều tài liệu về ca khúc "Tuổi Đá Buồn" 
của Trịnh Công Sơn để thực hiện một trang 
khá đầy đủ về lai lịch bản nhạc này: 
http://cothommagazine.com/index.php?option=c
om_content&task=view&id=1188&Itemid=1 
 Anh cũng tự nguyện giúp nối dây liên 
lạc với chị Dao Ánh, hiện cư ngụ ở 
California, một trong những người mà 
Trịnh Công Sơn đã có tình cảm sâu đậm, 
thư từ qua lại trong nhiều năm lúc còn trẻ. 
Đinh Cường xác nhận Dao Ánh là nguồn 
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cảm hứng để Trịnh Công Sơn sáng tác ca 
khúc "Tuổi Đá Buồn" vì chính anh đã vẽ 
minh họa bài này khi ở thị trấn Dran gần 
Đà Lạt và Trịnh Công Sơn đã gởi đi tặng 
Dao Ánh ở Huế. 
 
  3. Thơ của Đinh Cường: 
    Nhiều người không biết là Đinh Cường 
đã sáng tác thơ từ thời trẻ và gần đây bạn 
bè khuyến khích cho ra đời 2 tập thơ "Cào 
Lá Ngoài Sương Đêm" và "Tôi Về Đứng 
Ngẩn Ngơ" – có phụ bản nhiều tranh của 
Đinh Cường trong đó. Anh cho biết:"tôi 
thích thơ, cả thơ tân hình thức, không làm 

nghệ thuật xếp đặt được, chỉ làm với xúc 
động của riêng mình, một cõi riêng chân 
chất dù cũ kỹ, mà có cũ kỹ gì đâu, nghệ 
thuật như biển rộng có nhiều con sóng ...". 
Tôi thích 2 bài thơ sau đây của nhà thơ 
Đinh Cường: "Vĩnh Viễn" - sáng tác năm 
1964, để tặng cho người yêu Tuyết Nhung, 

sau này là hiền thê của anh - và "Tạ Ơn" - 
sáng tác cuối năm 2015: 
 
    VĨNH VIỄN  
    Anh vẫn trở về đêm khuya thắp hàng 
bạch lạp 
    Tách nước trà nguội như căn phòng có 
nhiều vết loang 
    Anh đồ lên thành khuôn mặt em hai mắt 
to đen 
    Là Nh… với chiếc trâm cài lên tóc 
 
    Con đường buổi chiều là tấm thảm 
    Anh đưa em về với tiếng hát của Trang 
    Sương mù vữa trên dãy núi xa còn lại 
một tí mặt trời 
    Sáng dịu như màu áo dài xanh non em 
phơi rồi để quên 
    Là Nh… với dáng vai gầy bắt được 
    Làm sao anh nói ra lời lẽ giản dị như ca 
dao và tình yêu 
    Hồn nhiên như rừng núi, hồn nhiên như 
hơi thở em 
    Anh lắng nghe bằng tiếng tim 
    Là Nh… với đêm dài mộ huyệt 
 
    Cho anh gọi em một lần rất nhỏ như phi lao 
    Như tiếng sao vỡ nửa khuya 
    Em ngửa mặt cười nghe lệ rơi 
    Là Nh… với bản Serenata buổi chiều 
buồn hơn bao giờ 
    Là Nh… với niềm sầu đau vĩnh viễn … 
 Đinh Cường 
(Tạp chí Mai số 40, ngày 15.4.1964 / Trong 
tập thơ "Cào Lá Ngoài Sân Đêm" - Thư Ấn 
Quán 2014) 
Ghi chú: T.NH là Hồ Thị Tuyết Nhung, 
hiền thê của HS Đinh Cường 
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Chân dung T. NH. Để nhớ Đà Lạt –  
Sơn dầu trên bố, 24x30 in. Đinh Cường 
 
            TẠ ƠN  
            Thiên thu lời tạ bên lời (Bùi Giáng) 
 
            Nghĩ là ta tạ ơn ai 
            tạ ơn Trời Đất một mai sớm chiều 
            kể từ chập chững liêu xiêu 
            đến khi già yếu phải dìu bước đi 
            tạ ơn. còn nói năng chi 
            chắp tay mà vái. thầm thì niệm Kinh 
            bàn tay Phật chỉ anh minh 
            tưởng trăng là bóng của mình là sai 
            bóng ta từ lúc đổ dài 
            đường chiều qua mấy ngõ đầy lá thu 
            bóng ta từ sớm suơng mù 
            tạ ơn Trời Đất đền bù. nắng lên … 
            Virginia, Thanksgiving 2015 
            Đinh Cường 
 
 Tháng 7 năm 2014, có dịp từ Richmond 
lên Burke, tôi ghé thăm Đinh Cường. Anh 
lại dẫn tôi xuống studio xem bức tranh mới 
vẽ "Mùa Hoa Quỳ Rừng" tuyệt đẹp, vẫn 

gam chủ đạo màu xanh, thiếu nữ nghiêng 
nghiêng áo dài xanh, hoa quỳ rừng vàng 
óng ả trong khung cảnh núi đồi thơ mộng 
và "nhà thờ con gà" xa xa phía sau ... Anh 
cũng chia sẻ thêm về bức tranh mà ông chủ 
cà phê Tùng Đà Lạt đã mua từ một triển 
lãm đầu tiên khi anh chưa nổi tiếng. Sau đó, 
chúng tôi ra quán cà phê Starbucks, nơi anh 
thường đi bộ đến mỗi ngày để nhâm nhi cà 
phê, lấy cảm hứng viết thơ, vẽ minh họa 
hay gặp gỡ bạn bè. Tôi có nhận xét nhỏ là 
anh không chịu nổi môi trường trống vắng, 
quá yên tĩnh ở tư gia. Anh đã từng tâm sự 
trong một bài thơ: 
“Các bạn nói dạo này tôi …làm thơ nhiều 
tôi có lời xin lỗi vì không là …nhà thơ 
tôi vẽ tranh, khi những bức tranh chưa khô 
tôi gõ mấy hàng ghi vội, gõ cho có tiếng động. 
vì suốt ngày cứ nhìn ra cánh rừng im vắng 
đôi khi cũng có những trận gió lớn 
hay cơn sấm sét giông chiều dữ dội…” 

 
   Tranh “Phật Chỉ Trăng” – Đinh Cường 
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     Sau khi chia tay với Đinh Cường, tôi 
đến thăm Mẹ tôi ở gần đó. Sáng hôm sau đã 
thấy email của anh cho biết đã sáng tác bài 
thơ tặng tôi như sau: 
 
       CHIỀU THỨ NĂM  
        gởi Phan Anh Dũng 
 
Người bạn ở Richmond thủ phủ của Virginia 
lái xe về ghé thăm. anh nói bị kẹt xe mất đến 
ba tiếng. cùng kéo nhau qua Starbucks ngồi 
đưa phone cho anh thăm Phạm Cao Hoàng 
 
anh nói vào xem blog Trần Thị Nguyệt Mai 
vào xem blog Phạm Cao Hoàng rất thích 
anh cũng có làm website Cỏ Thơm công phu 
thì ra bây giờ là sinh hoạt trên những 
trang web... 
 
cũng vui thôi. nhanh chóng nhìn chữ nhìn hình 
tôi vẫn thích những bức hình chụp Scibilia 
xóm tôi 
đồng cỏ thì xanh. mây thì vần vũ. mây và 
tôi như 
 có nhiều tâm sự. không thấy gì chỉ thấy có 
mây trôi [1] 
 
 chia tay người bạn. bạn qua thăm mẹ. còn 
mẹ là nhất 
nhớ xưa hay đọc bông hồng cài áo của 
Thầy Nhất Hạnh 
những ngày mùa hè bông crape myrtle nở 
hoài không tàn 
một người vẫn đi về trên con đường rừng. 
luôn nhớ mẹ... 
 
Virginia, July 31, 2014 
Đinh Cường 
 
[1] thơ Hoài Khanh 

        Nhà thơ Du Tử Lê trong buổi tưởng 
niệm Đinh Cường ngày 30/1/2016 ở tòa 
soạn Việt Báo California đã nhận định như 
sau: "Không cần phải động não nhiều, 
chúng ta cũng thấy thơ Đinh Cường thơ 
mộng, lãng mạn, đẹp, như tranh của ông. 
Nói cách khác thơ Đinh Cường là tranh, 
được ông vẽ bằng những con chữ đầy hình 
ảnh và, cảm xúc… Hai tố chất cần thiết cho 
một bài thơ. Vì thế, với tôi, Đinh Cường đã 
có những bài thơ hay. Những bài thơ được 
viết bằng tâm-thái của một thi sĩ, đích thực.  
Kính thưa quý vị và, các bạn: Vài năm 
trước khi từ trần, họa sĩ Đinh Cường làm 
thơ hầu như mỗi ngày. Có ngày ông làm 
được nhiều hơn một bài thơ. Như thể ông 
viết nhật ký, bằng thơ, liên tục mỗi ngày. 
Tuy nhiên, tất cả những bài thơ có tính nhật 
ký của ông, với tôi đều có nhiều hình ảnh 
và đầy thi tính. Tôi gọi đó là “Tính chất thi 
sĩ trong nhật ký thơ Đinh Cường”. Qua 
hàng trăm bài nhật-ký-thơ của Đinh 
Cường, người ta thấy bất cứ điều gì ông 
thấy, ông gặp, ông nghe, ông nhớ trong 
ngày, cũng có thể thành thơ. Những dòng 
thơ tự nhiên, nếu không muốn nói là hồn 
nhiên, như thẻ thơ- - Hiểu theo nghĩa: Thấy 
gì ghi nấy, nhớ gì, nói nấy." 
 

 
Phan Anh Dũng và Họa sĩ Đinh Cường ở 
quán Starbucks Coffee, thành phố Burke 
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     Để tạm kết thúc bài viết về người tài hoa 
Đinh Cường, tôi xin mượn lời của nhà văn, 
họa sĩ Trương Vũ trong bài "Lá Mùa Thu" 
viết tưởng niệm Đinh Cường, đăng ở 
website của Phạm Cao Hoàng và website 
Cỏ Thơm dưới đây:  
 
http://cothommagazine.com/index.php?option=c
om_content&task=view&id=1275&Itemid=53 
 
“... Người vẽ tranh, người làm thơ Đinh 
Cường chắc chắn có được một niềm hạnh 
phúc lớn khi bằng nỗi đam mê, tài năng, trí 
thông minh, và sức làm việc kiên trì để tạo 
nên những tác phẩm để đời, ưng ý. Niềm 
hạnh phúc đó không mấy ai khác có được. 
Tuy nhiên, khi tập tễnh bước vào cái thế 
giới của nghệ thuật, tôi cũng bắt đầu hiểu 
ra rằng mọi thứ không hẳn đơn giản như 
thế. Không hẳn chỉ có cái hạnh phúc đó. Nó 
còn có đau đớn, dằn vặt. Nó phải như thế 
nào để có chuyện Van Gogh tự cắt lỗ tai 
ông. Đam mê càng lớn, ước vọng càng cao, 
càng dễ thấy cái giới hạn của sức lực mình. 
Ráng tạo một tác phẩm như ý rất thường 
khi không khác như lao đầu vào một cuộc 
chiến của nội tâm. Dù xung quanh có bao 
người thân yêu, có bao bạn bè tốt, cuối 
cùng cũng chỉ có một mình mình thôi phải 
đương đầu với nó. Nỗi cô đơn rất khó tả… 
Thường tình là như vậy, huống chi, khi biết 
mình mắc thêm một chứng bệnh trầm kha. 
Lúc đầu, bạn tôi vẫn giữ nguyên cái an 
nhiên, tự tại thường tình, và tin tưởng nhiều 
vào khả năng của y học. Vẫn vẽ nhiều, vẫn 
viết nhiều, vẫn gặp gỡ bạn bè thường 
xuyên, như không có gì xảy ra. Chấp nhận 
những đau đớn của chemo như điều không 
thể tránh. Cho đến khi, cơ thể yếu hẳn dần 
.... Họa sĩ Đinh Cường đã cống hiến cho 
hội họa Việt Nam một tài sản lớn. Nhà thơ 
Đinh Cường đã làm thơ rât nhiều, như một 

cách thể hiện cái vi tế và phong phú của 
đời sống, rất đặc thù, Tôi nhớ, có một câu 
nói ở đâu đó, "nhân tài như lá mùa thu". 
Một chiếc lá mùa thu rất đẹp vừa rơi xuống!” 
 
PHAN ANH DŨNG  
(Richmond, Virginia USA – 3/1/2016) 
 

 
Phan Anh Dũng thăm studio của Họa sĩ 
Đinh Cường tháng 7/2014, trước bức tranh 
"Mùa Hoa Qùy Rừng" anh vừa mới vẽ 
xong, kệ sách phía sau: trên cao là bàn thờ 
Phật, Trịnh Công Sơn và Bùi Giáng.       

"Mùa hoa quỳ rừng" - sơn dầu trên canvas 30 x 
30 in - Tranh: Đinh Cường (6 - 2014) 
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Họa sĩ Đinh Cường trước bức tranh "Thiếu Nữ 
Xanh", đem về từ Quán Cà phê Tùng Đà Lạt  

 Thi sĩ Phan Khâm, Nhạc sĩ Huy Lãm, 
 Họa sĩ Đinh Cường          
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KỶ NIỆM VỚI GIÁO SƯ NGUYỄN NGỌC BÍCH 
  
 Khi tôi muốn xuất bản tập hồi ký đầu tay, "Phượng Vẫn Nở Bên Trời Hà Nội" 
tôi đã nhờ Nhà văn Trương Anh Thụy của Tổ Hợp Xuất Bản Miền Ðông Hoa Kỳ.  
Chị chuyển bản thảo PVNBTHN cho Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích xem.  Tôi vui 
mừng không sao kể, được hai vị sáng lập Tổ Hợp - Cành Nam đã chấp thuận xuất 
bản, nhuận sắc và giới thiệu quyển PVNBTHN, 1993.  Có một câu trong lời giới 
thiệu của Nhà Xuất, GS Nguyễn Ngọc Bích đã khuyến khích tôi rất nhiều:  "Chúng 
tôi tin tưởng là mình đã không đặt nhầm chỗ để gửi vàng (uy tín nhà xuất bản)".   
 Năm sau Tổ Hợp - Cành Nam lại xuất bản tập hồi ký thứ hai "Sài Gòn Nắng 
Nhớ Mưa Thương" của tôi.  Ðồng thời GS Nguyễn Ngọc Bích cũng giới thiệu 
SGNNMT với Nguyệt San Thế Kỷ 21 của Nhà Báo Nguyễn Ðình Ðiểu tổ chức ra 
mắt sách cho tôi.  Cái công và ơn săn sóc hai đứa con tình thần đó, tôi không quên 
và trở thành thân thiết với Nhà văn Trương Anh Thụy và GS Nguyễn Ngọc Bích 
cùng GS Ðào Thị Hợi (hiền thê của GS Bích).  Tôi cũng trở thành  ủng hộ viên việc 
làm văn học của các vị này. Tôi đã theo ba vị đi bán sách báo chợ Tết không biết 
bao nhiêu lần.  Hai buổi chợ Tết Bính Thân vừa qua tôi cũng gửi sách báo, tại bàn 
của Tổ Hợp & Cành Nam như trong hình dưới đây. 
 GS Nguyễn Ngọc Bích cũng như tôi, cộng tác với Báo Cỏ Thơm ngay từ số 
đầu.  Ông là một trong những biên khảo gia tầm cỡ kỳ cựu, không những gửi bài 
viết, mà còn ủng hộ hiện kim và tham dự các cuộc họp mặt của Cỏ Thơm. 
 Ðọc tiểu sử của ông thì không thể chối cãi ông là một nhà trí thức, uyên thâm, 
thông thái.  Ông như một quyển tự điển sống, đáng nể trọng.   Ai hỏi điều văn học 
chữ nghĩa gì,  ông trả lời cho biết ngay.   Ông không những lừng danh trong cộng 
đồng địa phương và các tiểu bang Hoa Kỳ mà gần như người Việt khắp nơi trên 
toàn cầu đều biết ông miệt mài theo đuổi mọi sinh  hoạt văn học nghệ thuật, chính 
trị và xã hội, không ngưng nghỉ, không biết mệt.   Nhà văn Trương Anh Thụy đã 
nhiều lần nói:  "Anh Bích không bao giờ 'say no' với ai cả.  Ai nhờ gì cũng làm, ai 
mời đi đâu cũng nhận lời ngay…"  Ðời này dễ có mấy ai? 
 Sáng sớm qua, chưa ra khỏi gường, tôi đã với tay lấy cái Mini-pad, và  mở xem 
email.  Hàng chữ GS Nguyễn Ngọc Bích qua đời do Nhà văn Phạm Xuân Thái 
chuyển tới làm tôi giật mình.    Tôi nghĩ và mong người nào khác chùng tên.  Tôi 
kéo màn ảnh mini-pad xuống dưới thì hỡi ôi đó là tin GS Nguyễn Ngọc Bích "của 
chúng tôi" thiệt.   Ông đã từ trần đột ngột trên chuyến bay đi Manila và bên cạnh 
hiền thê Ðào Thị Hợi.   Tôi bàng hoàng đứng ngồi không yên.  Còn sớm quá, tôi 
không dám kêu ai chia sẻ nỗi  "bất mãn" đang bứt rứt trong tôi.   Sao cái năm Thân 
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này nhiều chuyện buồn liên tiếp vậy.  Họa sĩ Ðinh Cường mới ra đi hôm đầu năm.   
Tôi còn đang "layout" những bài chia buồn và tưởng niệm ông.  Bây giờ tới GS 
Bích.  Ôi đời là một sự vô thường.   Có đấy rồi mất đấy như cơn mê.  Suy ta ra 
người, tôi lại nghĩ tới GS Ðào Thị Hợi.  Bà luôn luôn săn sóc, quấn quýt  GS Bích 
như đôi uyên ương.  Bỗng dưng người bên cạnh ngừng cuộc sống, bỏ mình bay đi 
như nửa người mình cũng chết theo.  Tôi cảm thấy thương nhiều cho GS Hợi…     
 Cái tin GS Nguyễn Ngọc Bích từ trần đột ngột làm bàng hoàng tất cả mọi 
người.  Ðó là  một đau đớn quá sâu đậm cho gia đình, người thân, là một thương 
mất mát lớn lao cho văn học nghệ thuật Việt Nam hải ngoại, cho cuộc đấu tranh đòi 
tự do, dân chủ cho đất nước Việt Nam. 
 Xin chân thành chia buồn cùng GS Ðào Thị Hợi cùng Nhà xuất bản Tô Hợp & 
Cành Nam và cầu chúc hương linh Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích thanh thản về nơi an 
bình cực lạc. 

NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG 
và Ban Biên Tập CỎ THƠM 
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HỌP MẶT CỎ THƠM  
+++ 

Nhân dịp phát hành số báo Mùa Ðông #73 
Ngày 3 tháng 1,  năm 2016 tại Toà Soạn Cỏ Thơm 

+++ 
Hình ảnh của PHẠM VĂN TUẤN và PHẠM BÁ 

 
ôm đó, đầu mùa đông đã đủ lạnh để phải mặc áo ấm.  Nhưng nắng chan hòa, 
rực rỡ, nên đã có gần 30 hội viên Cỏ Thơm trong vùng đã đến dự buổi họp 
mặt và nhận báo mới tại tòa soạn.  Có một số không đến được vì không được 

khỏe, vì bận gia đình hay vì ở quá xa.   Tuy hơi xa đối với vài người, nhưng Tòa 
soạn Cỏ Thơm rộng rãi, tiện nghi  hơn vài trụ sở Cộng Ðồng để có những hội họp 
nhỏ, thân mật.  
 Gần như văn thi thân hữu nào có mặt cũng đem đến một món.  Nên thức ăn, 
bánh trái thật nhiều.  Tuy nhiên, ăn uống chỉ là để khỏi khát, khỏi đói.  Cái phần 
hàn huyên, chụp hình kỷ niệm và văn nghệ mới là chính.      
 NAG Nguyễn Quốc Khải sửa soạn một cái "Studio" dã chiến trên lầu chụp hình 
portrait cho mọi người.  NAG Phạm Văn Tuấn và Phạm Bá chụp những hình dưới 
đây.   Cây Guitar Phan Anh Dũng, cây keyboard Hoàng Cung Fa và Phạm Xuân 
Thái vắng mặt  thì chúng tôi sài Karaoke vậy.   Nhưng có lẽ thoải mái và dễ dàng hơn 
cho một số "ca sĩ nhà" như tôi.   Chúng tôi cũng có đủ mục đồng ca, đơn ca, song ca 
(Vũ Anh Thanh, Ngọc Thanh, Ngô Tằng Giao, Ỷ Nguyên, Hoàng Dân Bình, Bạch 
Cúc, Nguyễn Tường Vân, Diễm Hoa, Hồng Thuỷ, Ngọc Tú, Diệm Trân, Trương 
Anh Thuỵ, Diana Duyên, Hồng Ngọc.  Các ca sĩ tài tử, thế  mà đều có giọng tốt cả, 
tôi phải ngạc nhiên.    Về ngâm thơ thì có Nguyễn Lân, Ỷ Nguyên, Luân Tâm,  thổi 
sáo có Phạm Bá.  Anh Phạm Văn Tuấn biểu diễn Accordion mấy bản nhạc nổi tiếng 
thế giới.   Kể chuyện văn học có Phạm Trọng Lệ và Nguyễn Văn Thành.   Người 
nào cũng hồn nhiên hưởng ứng văn nghệ.  Hồng Thuỷ nói về một chuyến "Cruise" 
cho người Cỏ Thơm trong tương lai.    
 Văn thi thân hữu vui chơi chưa đã, muốn ở lại ăn cơm chiều luôn.  Thức ăn còn đủ 
bữa tối nữa cho tất cả.  Nhưng ngại trời mùa đông sập tối rất mau, nên 3 giờ rưỡi mọi 
người phải ra về và hẹn gặp nhau mỗi 3 tháng vào buổi phát hành báo tại Tòa Soạn Cỏ 
Thơm.  Còn khoẻ, còn sinh hoạt, còn gặp nhau được ngày nào còn vui ngày nấy. 
 

NGUYỄN THI NGỌC DUNG 

H 
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Từ trái:  Chị Anh, Diệm Trân, Ngọc Thanh, thân mẫu Diệm Trân, chị Bạch Cúc, 
chị Chính, Nguyễn Thị Ngọc Dung, Ỷ Nguyên, Ý Anh. 

Ngọc Dung mời văn thi hữu  bắt  đầu vào tiệc.  
Ðồng ca "Ly Rượu Mừng" 
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Nhà thơ 

Nguyễn Lân trình bầy bài thơ "Cho Anh Tạ Lỗi" của anh. 
Ỷ Nguyên ngâm thơ và Phạm Bá thổi sao. 
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Ðôi song ca Vũ An Thanh và Ngọc Thanh

Nhà thơ Nguyễn Tường Vân và Diễm Hoa cùng tất cả đồng ca 
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BKG Phạm VănTuấn, Ông Nguyễn Văn Thành, BKG Hải Bằng HDB, GS Phạm Trọng Lệ. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nhạc sĩ Nguyễn Tường Vân, Nghệ sĩ Vũ An Thanh, NAG Nguyễn Quốc Khải. 
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Ngọc Thanh, Hồng Thuỷ, Diệm Trân, Thanh Quỳ, Ngọc Tú Ỷ Nguyên, 
Ngọc Dung Ðồng ca "Ngàn Thu Áo Tím  
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DANH SAÙCH HOÄI VIEÂN 
 

B. Leâ Anh Dillard , OÂ. Hoà Tröôøng An,  OÂ.B. An Kyû Ñinh, B. Vaên Thò Kieàu Anh,  
B. Nguyeãn Ngoïc Anh, TS Voõ Huøng Anh, OÂ. Nguyeãn Vaên Baù,  

B. Nguyeân Baïch, OÂ.B. Nguyeãn Ngoïc Bích, OÂ.B. Phaïm Höõu Bính,   
OÂ. Ñoã Bình, Ô. Phan Thanh Bình, OÂ. Nguyeãn Boâng,  OÂ.B. La Trung Chaùnh,  

OÂ.B. Nguyeãn Huøng Chaâu, B. Tröông Minh Chaâu, OÂ. Leâ Vaên Chính,  
B. Leâ Thò Ngoïc Dung, B. Dzung Senser,  OÂ. B. Phan Anh Duõng,  

OÂB. Ñaïi Döông-Phaïm Thò Nhung, OÂ.B. Nguyeãn Quyù Ñaïi,  
B. Dương Taâm Ñaït,  OÂ. Nguyeãn Vaên Ñoaøn, OÂB. BS Nguyeãn Anh Duõng, 

OÂ.B. BS Hoaøng Giang, B. Ñoã Thò Minh Giang, B. Toân Nöõ Maëc Giao,   
B. Nguyeãn T. Song Haø, B. Ñoã Traøng Myõ Haïnh, OÂ. Lyù Thy Hieåu,  
B. Toâ Dieãm Hoàng, OÂ. Tröông Huøng,  OÂ.B. Nguyeãn Maäu Höng,  

OÂ. Nguyeãn Quoác Khaûi, OÂ. B. Phan Khaâm, OÂ. Nguyeãn Quoác Khoa,  
OÂ.B. Nguyeãn Laân, OÂ.B. Nguyeãn Khoa Laân, OÂ. Ñoaøn Thanh Lieâm,  

OÂ.B. Nguyeãn Huy Linh,  OÂ. B. Nguyeãn Huy Long, OÂ. Vuõ Nam,  
OÂ.B. Nguyeãn Phuù Long, OÂ.B. Phaïm Baù Luaân, B. Hoaøng Baïch Mai,  

B. Mai Nguyeãn (VA), B. Minh Doran, B. Nguyeãn T. Phöông Nga,  B. Traàn Tueä Nga,  
OÂ. Cao Nguyeân, OÂ. Ñaêng Nguyeân, B. Phan Thi Nhẫn, B. Nguyeãn Tuù Nhaät, 

B. Uyeân Phöông Minh Nguyeät, OÂ. Nguyeãn Vaên Nhieäm,  
OÂ. Leâ Xuaân Nhuaän, B. Phaïm Thò Nhung, OÂ.B. Vuõ Maïnh Phaùt, OÂ. Traàn Phi,   

OÂ. Traàn Quoác Phieät,  OÂ. B. Ñoã Ngoïc Phuù,  OÂ. Leâ Quang Phuøng,  
OÂ.B. Löu Quang, B. Chu Thanh Quyø,  B. Nghieâm Thaùi Phöôïng,  

OÂ. B. Ñeøo Vaên Saùch, OÂ. Traàn Bích San, OÂ.B. Nguyeãn Sôn,   
OÂ. Hoà Coâng Taâm, B. Nguyeãn T. Minh Taâm, OÂ.B. Nguyeãn Dieäu Taân,  

B. Phong Thu, OÂ. Myõ Phöôùc Nguyeãn Thanh,  OÂ. B. Nguyeãn Vaên Thaønh,  
Dr. & B. Nguyeãn Vaên Thaønh (NM). OÂ. B. Trònh Ñöùc Thoâng, B. Löu Nguyeãn Kieàu Thu,  

B. Nguyeãn Maây Thu, OÂ. Leâ Vaên Traïch, B. Nguyeãn Hoàng Thuûy, OÂ. Buøi Thanh Tieân,  
OÂ. Nguyeãn Toaøn, B. Sarah Lieân Trang,  B. Dieäm Traân Kratzke,  
OÂ. Nguyeãn Ñình Traân, B. Toâ Bạch Tuyeát,  OÂB. Phaïm Vaên Tuaán,   

BS Phan Khaéc Töôøng,  OÂ.B. Phaïm M. Xuaân, OÂ. Ñoaøn Ngoïc-Xuaân. 
 

MAÏNH THÖÔØNG QUAÂN 
Haø Nguyeãn & Associates,  Ivan M. Waldman & Associates,  

B.S. Nguyeãn T. Kim Dung, BS. Nguyeãn Quoác Quaân, Sovereign Realty Inc,  
Harvest Moon Restaurant. 
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TUÛ SAÙCH COÛ THÔM 
11623 CHAPEL CROSS WAY, RESTON, VA 20194, USA 

Tel. (703) 471-1271, Fax (703) 471-1196; Email: dsenser@yahoo.com 
 

TAM CAÙ NGUYEÄT SAN COÛ THÔM (Töø naêm 1996) 
ÑIEÅM TRANG LAØM DAÙNG CUOÄC ÑÔØI (1999) - Thô Nguyeãn Thò Ngoïc Dung 

TRAÊNG NHÔÙ ÑEÂM RAÈM (2000)  - Thô Buøi Thanh Tieân 
NHÖ GIAÁC MOÄNG SAY (2000)  -  Thô phoå nhaïc Ngoâ Thy Vaân 

TAÙC PHAÅM ÑEÏP CUÛA BAÏN (2000)  - Nhaän ñònh vaên hoïc cuûa Hoà Tröôøng An 
VAÊN KHAÛO (2000)  - Traàn Bích San 

MOÄT THOAÙNG MAÂY BAY (2001)  - Taäp truyeän Nguyeãn Thò Ngoïc Dung 
TÌNH ANH NHÖ THEÁ ÑAÁY (2001) - Thô Kim Vuõ; KHI YEÂU EM (2002) - Thô Kim VuÕ 

BEÂN DOØNG THAÏCH HAÕN (2002)  - Thô Phan Khaâm 
SOÂI NOÅI (2002)  - Taäp Truyeän Nguyeãn Laân; GIAÁC MÔ ÑÔØI (2002) - Thô Buøi Thanh Tieân 

HOAØI CAÛM (2003)  - Thô xöôùng hoïa cuûa Hoà Tröôøng An, Cao Mî Nhaân, Phan Khaâm, 
Nguyeãn T. Ngoïc Dung, Vaân Nöông, Traàn Quoác Baûo, Vi Khueâ, Hueä Thu, Ngoâ Taèng Giao. 

VÖÔØN CAU QUEÂ NGOAÏI (2003)  - Thô Hoà Tröôøng An 
ÑAÕ KHOÂ DOØNG LEÄ (2004)-Thô Ñaêng Nguyeân; HÌNH AÛNH TROÂI ÑI (2005)-Thô Vieät Baèng 
PHÖÔÏNG VAÃN NÔÛ BEÂN TRÔØI HAØ NOÄI (Taùi baûn laàn II 2005)-Hoài kyù Nguyeãn T. Ngoïc Dung 

SAØI GOØN NAÉNG NHÔÙ MÖA THÖÔNG (Taùi baûn 2005)-Hoài kyù Nguyeãn Thò Ngoïc Dung 
GIAI THOAÏI VAÊN CHÖÔNG (2006) Buùt ñaøm cuûa HOÀ TRÖÔØNG AN vôùi Vieät Baèng, 

Dö Thò Dieãm Buoàn, Nguyeãn Thò Ngoïc Dung, Phan Khaâm, Vi Khueâ, Vuõ Nam, Traàn Bích San, Tieåu Thu. 
DOØNG SOÂNG THAO THÖÙC (2007) - Thô - Phan Khaâm 

NON NÖÔÙC ÑAÙ VAØNG (2007) - Buùt kyù - Nguyeãn Thò Ngoïc Dung 
NAÙO NÖÙC HOÄI TRAÊNG RAÈM (2007) - Buùt khaûo - Hoà Tröôøng An veà caùc taùc giaû  
Moäng Tuyeát Thaát Tieåu Muoäi, Bình Nguyeân Loäc, Vi Khueâ,  Nguyeãn Thò Thuïy Vuõ,   

Tröông Anh Thuïy, Traàn Bích San, Nguyeãn Thò Ngoïc Dung. 
KHUÙC VOÂ THANH (2008), 90 baøi thô - Buøi Thanh Tieân (2010) 

THÖÔNG VEÀ KYÛ NIEÄM  (2010) -  Thô Ñoã Thò Minh Giang 
ÑAØ LAÏT NGAØY THAÙNG CUÕ (2010) - Bieân soaïn cuûa Ngoâ Taèng Giao 

GIÖÕ MAÕI GIUØM ANH (2011) - Thô Uyeân Phöông Minh Nguyeät 
CA DAO - CON ÑÖÔØNG VAÊN HOÙA VIEÄT (2012) - Bieân khaûo cuûa Nguyeãn Vaên Nhieäm – 

NÖÕ SINH VIEÂN HAØ NOÄI VÖÔÏT TUYEÁN QUA RÖØNG 1958 - Hoài kyù Toâ Baïch Tuyeát (2013) –  
NHAØ VAÊN VAØ TAÙC  PHAÅM &  DANH NHAÂN TRONG LÒCH SÖÛ & KIẾN THỨC KHOA HỌC &  

TÌM HIỂU SỬ ÐIẠ THẾ GIỚI:  Bieân khaûo cuûa Phaïm Vaên Tuaán 
MƯA XUÂN-SPRING RAIN-Thơ song ngữ: Tâm Minh Ngô Tằng Giao 

MONG MANH – Thơ:  Ý Anh   
BƯỚC LẠ QUÊ HƯƠNG – Bút ký:  Nguyễn Thị  Ngọc Dung  

LUẬT PHÁP VÀ VĂN HỌC NGHỆ THUẬT - Biên Khảo:  Nguyễn Văn Thành  
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PHIEÁU MUA/GIA HAÏN/QUAÛNG CAÙO 
(SUBSCRIPTION & ADVERTISEMENT FORM) 

Hoï vaø teân (Reader’s Name): ......................................................................................... 
Ñòa chæ (Address): .......................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
Phone, Fax, Email: ........................................................................................................ 
Ngaøy ñaët mua (Order date): ................. Töø soá (From issue # ):......... tôùi soá (To issue #):............ 
Keøm theo chi, ngaân phieáu soá (Enclosed check, money order #) .................. 
Soá tieàn (US dollar amount) $ .......................... 

-------------------- 
GIAÙ MOÄT NAÊM BAÙO COÛ THÔM 

PRICE 1 YEAR, 4 ISSUES 
Noäi ñòa Hoa Kyø (In USA)ø: US $40.00 [ ] - Gia Naõ Ñaïi (In Canada): US$50.00 [ ] 

UÙc, AÙ vaø AÂu Chaâu (Australia, Asia & Europe): US $50 [ ] 
--------------------- 

GIAÙ QUAÛNG CAÙO TRAÉNG ÑEN MOÃI SOÁ 

treân Tam caù nguyeät san Coû Thôm (7 x 8.5”) 

1/2 trang trong: US $30.00 [ ] 

1 trang trong: US $60.00 [ ] 

Trang trong bìa tröôùc: US $100.00 [ ] 

Trang trong bìa sau: US $100.00 [ ] 
--------------------- 

Duøng ngaân phieáu, leänh phieáu Myõ kim, xin ghi traû vaø göûi veà 
(Check payable in US dollars to Cothom Foundation; send to): 

COTHOM FOUNDATION 
11623 CHAPEL CROSS WAY 

RESTON, VA 20194 
--------------------- 

QUYÙ VÒ ÑOÄC GIAÛ MUA BAÙO DAØI HAÏN, QUYÙ THAÂN CHUÛ CHO QUAÛNG CAÙO  

LAØ AÂN NHAÂN YEÅM TRÔÏ TAM CAÙ NGUYEÄT SAN VAÊN HOÏC COÛ THÔM. 

 

Giaù baùo:  US$7.00  


